
 
 
 

ระเบียบโรงเรียนดบีุกพังงาวิทยายน 
ว่าดว้ยงานกิจการนักเรียน  ฉบับ พ.ศ.2564 

 

 เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนมีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
และเพ่ือเสริมสร้างให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เจริญเติบโตเป็นบุตรที่ดีของบิดา มารดา เป็นศิษย์ที่ดีของครู
อาจารย์ เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ พร้อมทั้งสนับสนุนให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยระเบียบ
ของราชการว่าด้วยการควบคุมความประพฤตินักเรียน การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน การลงโทษ
นักเรียนนักศึกษา โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จึงวางระเบียบเพ่ือเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของนักเรียน
ดังต่อไปนี้ 
 

หมวดทั่วไป 
 ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ว่าด้วยงานกิจการนักเรียน” 
 ข้อ 2  ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3  ให้ยกเลิกระเบียบโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อื่นใดที่ก าหนดนอกเหนือในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือ
แย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 4  ในระเบียบนี้ 
  “โรงเรียน” หมายความว่า โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 
  “นักเรียน” หมายความว่า นักเรียนโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 
  “ครูที่ปรึกษา” หมายความว่า ครูโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่
เป็นครูที่ปรึกษา 
  “หัวหน้าระดับ” หมายความว่า ครูโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่
เป็นหัวหน้าระดับ 
  “หัวหน้าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน” หมายความว่า ครูโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนที่ได้รับการ
แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

“ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการโรงเรียน” หมายความว่า ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการโรงเรียนดีบุกพังงา
วิทยายนที่ปฏิบัติหน้าที่กิจการนักเรียน 

“รองผู้อ านวยการ” หมายความว่า รองผู้อ านวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 
“ผู้อ านวยการ” หมายความว่า ผู้อ านวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 

 
 

 



“คณะกรรมการกิจการนักเรียน” หมายความว่า บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่ใน
ปัจจุบันของโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ประกอบด้วย รองผู้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน เป็น
ประธาน ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการโรงเรียน ที่ปฏิบัติหน้าที่งานกิจการนักเรียน เป็นรองประธาน หัวหน้าระดับชั้น เป็น
กรรมการ ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานกิจการนักเรียนเป็นกรรมการ หัวหน้าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน
เป็นกรรมการและเลขานุการ 

“ผู้ปกครอง” หมายความว่า บิดา มารดา หรือผู้ปกครองที่รับนักเรียนไว้ในปกครอง อุปการะเลี้ยง
ดูเป็นผู้ที่นักเรียนอาศัยอยู่ เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ และไม่อยู่ในสภาพเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา มีหน้าที่ควบคุมดูแล
ความประพฤติของนักเรียน 

“การกระท าผิด” หมายความว่า การที่นักเรียนประพฤติปฏิบัติผิด ฝ่าฝืนระเบียบงานกิจการ
นักเรียนโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ค าสั่งของครูหรือระเบียบกระทรวงศึกษาธิการหรือกฎกระทรวงก าหนดความ
ประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548 

 

หมวดที่ 1 
ผู้ปกครองนักเรียน 

 ข้อ 5 ลักษณะผู้ปกครองของนักเรียน 
  5.1  ผู้ปกครองที่ 1 หมายถึง บิดา มารดาผู้ปกครองที่รับนักเรียนไว้ในปกครอง อุปการะเลี้ยงดูเป็น
ผู้บรรลุนิติภาวะและไม่อยู่ในสภาพเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาเป็นผู้มีหน้าที่ควบคุมดูแลความประพฤติของนักเรียน 
  5.2  ผู้ปกครองที่ 2 หมายถึง บุคคลที่นักเรียนอาศัยอยู่ เป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะ ไม่เป็นนักเรียนหรือ
นักศึกษาและรับผิดชอบควบคุมดูแลความประพฤติของนักเรียน 
  5.3  นักเรียนทุกคนต้องมีผู้ปกครองที่ 1 และในกรณีท่ีผู้ปกครองที่ 1 ไม่สามารถควบคุมดูแล
นักเรียนได้ นักเรียนจะต้องมีผู้ปกครองที่ 2 
  5.4  ในวันมอบตัวของนักเรียน ให้ผู้ปกครองที่ 1 เป็นผู้มอบตัว ต่อตัวแทนผู้อ านวยการโรงเรียน 
ถ้าผู้ปกครองที่ 1 ไม่สามารถด าเนินการได้ด้วยตนเอง ให้ตกลงกับผู้อ านวยการเป็นเฉพาะกรณี 
  5.5  ผู้ปกครองต้องให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนตามความเหมาะสมด้วยการควบคุมดูแลความ
ประพฤติและการศึกษาของนักเรียน 
 ข้อ 6 การติดต่อสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน 
  6.1  ผู้ปกครองที่มีความจ าเป็นที่จะติดต่อกับนักเรียนในความปกครอง ให้แจ้งความจ านงที่ห้อง
กิจการนักเรียน ณ อาคาร 2 ชั้น 1 
  6.2  โรงเรียนจะเชิญผู้ปกครองมาโรงเรียน เมื่อนักเรียนมีปัญหาเกี่ยวกับความประพฤติหรือ
เกี่ยวกับผลการเรียนซึ่งผู้ปกครองต้องสนใจและให้ความร่วมมือกับโรงเรียนเป็นกรณีพิเศษ 
  6.3  ผู้ปกครองที่มีความจ าเป็นต้องรับนักเรียนออกนอกโรงเรียน ให้ติดต่อที่ห้องกิจการนักเรียน ณ 
อาคาร 2 ชั้น 1  ด้วยตนเอง พร้อมแสดงบัตรประชาชน 



  6.4  ผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้ปกครองนักเรียน ไม่มีสิทธิ์ขออนุญาตรับนักเรียนออกนอกโรงเรียน ยกเว้นได้รับ
มอบหมายจากผู้ปกครองนักเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร 

หมวดที่ 2 
การแต่งกายของนักเรยีน 

 ข้อ 7  ว่าด้วยเรื่องการแต่งกายของนักเรียน 
  7.1 เครื่องแบบนักเรียนชาย 
    -เสื้อ ม.ต้น  เป็นเสื้อเชิ้ตคอตั้ง แขนสั้นเหนือข้อศอก ปลายแขนพับเข้าในประมาณ 1.5 
ซม. เดินตะเข็บเดียว ไม่มีจีบข้างหลัง ใช้ผ้าขาวเกลี้ยง ไม่บางเกินไป ไม่มีลวดลาย ผ่าอกตลอดมีสาบที่อกกว้าง 4 ซม. 
ใช้กระดุมพลาสติกสีขาวกลมแบนเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 1 ซม.  มีกระเป๋าติดแนวราวนมเบื้องซ้าย 1 กระเป๋า อก
เสื้อด้านขวาปักอักษร ด.บ.ประมาณ 1 ซม. ตามแบบที่โรงเรียนก าหนด ถัดลงมาเป็นเลขประจ าตัว อกเสื้อด้านซ้าย
ปักชื่อและนามสกุลด้วยไหมสีน้ าเงินเข้มเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษเหนือกระเป๋าเสื้อพอประมาณ และปัก
เครื่องหมายดอกจัน เหนืออักษร ด.บ. ประมาณ 1 ซม. ตามระดับชั้นเรียน ด้วยไหมสีน้ าเงินเข้ม ม.1 ปัก 1 ดอก  ม.
2 ปัก 2 ดอก และม.3 ปัก 3 ดอก 
   -เสื้อ ม.ปลาย เป็นเสื้อคอเชิ้ตผ่าอกตลอด มีสาบที่อกกว้าง 4 ซม. ใช้กระดุมพลาสติกสี
ขาวกลมแบนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 ซม. แขนสั้นเหนือข้อศอก ปลายแขนพับประมาณ 1 ซม. เดินตะเข็บเดี่ยว 
ไมม่ีจีบหลัง ใช้ผ้าขาวเกลี้ยง ไม่บางเกินไป ไม่มีลวดลาย  มีกระเป๋าติดแนวราวนมเบื้องซ้าย 1 กระเป๋า พอเหมาะกับ
ขนาดของเสื้อ อกด้านขวาปักอักษร ด.บ. ตามที่โรงเรียนก าหนด ถัดลงมาเป็นเลขประจ าตัว อกเสื้อด้านซ้ายปักชื่อ 
นามสกุลภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ ปักด้วยไหมสีน้ าเงิน และปักดอกจันเหนืออักษร ด.บ. ประมาณ 1 ซม. ตาม
ระดับชั้นเรียนด้วยไหมสีแดง ม.4 ปัก 1 ดอก  ม.5 ปัก 2 ดอก และ ม.6 ปัก 3 ดอก 
   - กางเกง ม.ต้น ใช้ผ้าสีกากี ด้านหน้ามีจีบด้านละ 2 จีบ ขาสั้นเหนือเข่าพ้นลูกสะบ้า
ประมาณ 5 ซม. ปลายขาเดินตะเข็บเดี่ยว ขนาด 8 -12 ซม. มีกระเป๋าข้างตรงตามแนวตะเข็บกางเกงข้างละ 1 
กระเป๋า ไม่มีกระเป๋าหลัง และมีห่วงกว้าง 1 ซม. ยาวพอสอดเข็มขัดได้ 7 ห่วง เมื่อสวมให้ขอบกางเกงอยู่เหนือสะดือ 
สวมทับชายเสื้อให้เรียบร้อย ขาของกางเกงต้องได้สัดส่วนกันตลอดไม่มีส่วนใดโค้งหรือเว้า 
   - กางเกง ม.ปลาย ใช้ผ้าสีด า จีบด้านละ 2 จีบ ขาสั้นเหนือเข่าพ้นลูกสะบ้าประมาณ 5 
ซม. ปลายขาเดินตะเข็บขนาด 8-12 ซม. มีกระเป๋าตรงตามแนวตะเข็บกางเกงข้างละ 1 กระเป๋า ไม่มีกระเป๋าหลัง มี
ห่วงกว้าง 1 ซม. ยาวพอสอดเข็มขัดได้ 7ห่วง เมื่อสวมให้ขอบกางเกงอยู่แนวสะดือ สวมทับชายเสื้อให้เรียบร้อย และ
ขาของกางเกงต้องได้สัดส่วนตลอด ไม่มีส่วนใดโค้งหรือเว้า 
   - เข็มขัด ม.ต้น ใช้หนังหรือหนังเทียมสีน้ าตาลกว้าง 2.5 ซม. หัวเข็มขัดเป็นโลหะสี่เหลี่ยม
ทองตามแนวตั้ง ขนาดพอเหมาะสมกับเข็มขัด สายเข็มขัดต้องไม่แต่งปลาย ไม่มีลวดลาย ไม่มีหมุดหรือสิ่งอ่ืนใดเป็น
ส่วนประดับ เจาะรู เพ่ือสอดเข็มขัดเพียงแถวเดียว ปลอกหนังขนาดกว้าง 1.5 ซม. ส าหรับสอดปลายเข็มขัด เวลา
คาดให้สอดเข้าห่วงกางเกงให้เรียบร้อยและอนุโลมให้ใช้เข็มขัดลูกเสือได้ 



   -เข็มขัด ม.ปลาย ใช้หนังสีด ากว้าง 2.5 ซม. หัวเข็มขัดสีเงิน สี่เหลี่ยมผืนผ้าตามแนวตั้ง
ขนาดเหมาะสมกับเข็มขัด และเข็มขัดต้องไม่แต่งปลาย ไม่มีลวดลาย ไม่มีหมุดหรือสิ่งอ่ืนใดประดับ ปลอกหนังกว้าง 
1.5 ซม. ส าหรับสอดปลายเข็มขัด เวลาคาดเข็มขัดต้องสอดเข้าห่วงกางเกง 
   - ถุงเท้า ม.ต้น ใช้ถุงเท้าสีน้ าตาลไม่มีลวดลาย ยาวเหนือกลางตาตุ่ม 2 นิ้วขึ้นไป 

- ถุงเท้า ม.ปลาย ใช้สีขาวไม่มีลวดลาย ยาวเหนือกลางตาตุ่ม 2 นิ้วขึ้นไป  
   - รองเท้า ม.ต้น ใช้หนังหรือผ้าใบสีน้ าตาล ชนิดหุ้มส้นมีเชือก ไม่หุ้มข้อ ไม่มีลวดลาย 

- รองเท้า ม.ปลาย ผ้าใบสีด าล้วน ชนิดหุ้มมีเชือกร้อย ไม่หุ้มข้อ พื้นเรียบ ไม่มีส้น และไม่
ใช้รองเท้าจีนแดง 
- เครื่องแบบลูกเสือ นักเรียนชาย ม.ต้น ใช้เครื่องแบบลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ตาม
พระราชบัญญัติลูกเสือแห่งชาติ  
- เครื่องแบบบ าเพ็ญประโยชน์ นักเรียนชาย ม.ปลาย ให้ใช้เครื่องแบบบ าเพ็ญประโยชน์
ตามท่ีโรงเรียนก าหนด  

 7.2 เครื่องแบบนักเรียนหญิง ม.ต้น 
   - เสื้อ  สีขาว ไม่มีลวดลาย คอพับในตัว ปกด้านหลังแบบทหารเรือ(วัดจากต้นคอลงไปไม่
เกิน 12 ซม.) ใช้ผ้า 2 ชิ้น กว้าง 3 ซม. ความยาวและความกว้างของเสื้อพอเหมาะกับล าตัว ริมขอบล่างด้านหน้าข้าง
ขวาติดกระเป๋า 1 ใบ ปากกระเป๋าพับริมประมาณ 2 ซม. และใส่เสื้อทับเสื้อชั้นในก่อนใส่เสื้อนักเรียนเสมอ 
                             - หูกระต่าย เป็นผ้าสีกรมท่า ชายผ้าเป็นสามเหลี่ยมกว้าง 8-10 ซม. ผูกรอบคอแบบเงื่อน
กะลาสี 
                             - กระโปรง เป็นผ้าสีกรมท่าเนื้อเกลี้ยง ด้านหน้าและด้านหลังพับเป็นกลีบด้านละ 6 กลีบ 
โดยหันกลีบออกด้านนอกด้านละ 3 กลีบ แต่ละกลีบลึก 6-12 ซม. 
   - ถุงเท้า เป็นสีขาวไม่มีลวดลาย ยาวเหนือกลางตาตุ่ม 2-3 นิ้ว 

- รองเท้า เป็นสีด าชนิดหุ้มส้น หัวมน ไม่มีลวดลาย มีสายรัดหลังเท้า ส้นสูงไม่เกิน 3 ซม. 
- เครื่องแบบเนตรนารี ใช้ตามพระราชบัญญัติเนตรนารี ตามท่ีโรงเรียนก าหนด 

 7.3 เครื่องแบบนักเรียนหญิง ม.ปลาย 
   - เสื้อ เป็นคอเชิ้ตผ้าขาวเกลี้ยง ไม่บางเกินไป ไม่มีลวดลาย ผ่าอกตลอด ที่อกเสื้อท าตลบ
เข้าข้างในกว้าง 2 ซม. มีกระดุมกลมสีขาว 5 เม็ด แขนยาวเหนือข้อศอกต้นแขนและปลายแขนจีบเล็กน้อย ประกอบ
ผ้า 3 ชิ้น กว้าง 3 ซม. สอดชายเสื้อไว้ในกระโปรง และใส่เสื้อทับเสื้อชั้นในก่อนใส่เสื้อนักเรียนเสมอ 
   - กระโปรง เป็นผ้าสีด าเนื้อเกลี้ยงด้านหน้าและด้านหลังพับเป็นกลีบด้านละ 6 กลีบ โดย
หันกลีบออกด้านนอกด้านละ 3 กลีบ แต่ละกลีบลึก 6-12 ซม. ความยาวกระโปรง คลุมเข่าลงไปไม่น้อยกว่า 10 ซม. 
   - ถุงเท้า ใช้สีขาวไม่มีลวดลาย ยาวเหนือกลางตาตุ่ม 2-3 นิ้ว 
   - รองเท้า ใช้รองเท้าหนังสีด า (แบบเดียวกับนักเรียนหญิง ม.ต้น) 
   - เข็มขัด ใช้เข็มขัดหนังสีด ากว้าง 2-3 ซม.หัวเข็มขัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบชนิดหัว
กลัด 



                            - เครื่องแบบบ าเพ็ญประโยชน์ นักเรียนหญิง ม.ปลายให้ใช้เครื่องแบบบ าเพ็ญประโยชน์
ตามท่ีโรงเรียนก าหนด  
 7.4 เครื่องแบบพลศึกษา ให้ใช้ตามที่โรงเรียนก าหนด 
   - เสื้อ  ทุกระดับเหมือนกันเป็นเสื้อเชิ้ตแขนสั้น สีเหลือง ปกเสื้อสีน้ าเงิน กระเป๋าเสื้อปัก
สัญลักษณ์ประจ าโรงเรียนติดที่อกเสื้อทางด้านซ้าย อกเบื้องขวาปัก ชื่อตัว -ชื่อสกุล ภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วย
ไหมสีน้ าเงิน ขนาดความสูง 0.8-1ซม. และเหนือชื่อนักเรียน  ม.ต้น ปักสัญลักษณ์ดอกจันด้วยไหมสีน้ าเงิน ส าหรับ 
ม.ปลาย ปักดอกจันด้วยไหมสีแดงขนาด 1ซม. 
   - กางเกงวอร์มสีน้ าเงิน แถบสีเหลืองเส้นเล็ก 1 เส้น ปลายขาจั๊ม มีกระเป๋าที่ด้านข้างขอบ
เอวทั้ง 2 ด้าน มีเครื่องหมายสัญลักษณ์ประจ าโรงเรียนที่ด้านซ้ายของตรงต าแหน่งกระเป๋า มีสายรูดที่เอว ไม่ มี
กระเป๋าหลังและกระเป๋าแปะตามบริเวณส่วนอื่นของกางเกง ไม่เป็นกางเกงขาบานหรือรัดรูป (ร้านสวัสดิการโรงเรียน
มีชุดพลศึกษาท่ีถูกระเบียบจ าหน่าย) 
   - รองเท้า ถุงเท้า ทุกระดับเหมือนกันใช้รองเท้าผ้าใบสีขาว  ไม่มีลวดลาย  มีเชือกร้อย ถุง
เท้าสีขาว ยาวเหนือตาตุ่ม 2-3 นิ้ว  
 7.5 ทรงผม 
  7.5.1.นักเรียนชาย  

อนุญาตให้ไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาวให้ไว้ทรงรองทรงสูง เปิดตีนผม 3 ด้าน ด้านหน้ายาวไม่
เกิน 5 เซนติเมตร มีความเหมาะสมและมีความเรียบร้อย 

  7.5.2.นักเรียนหญิง 
 อนุญาตให้ไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาวให้รวบผมให้เรียบร้อยโดยมัดด้วยยางรัดสีด า และใช้
ริบบิ้นของโรงเรียน และความยาวของผมจากจุดผูกริบบิ้นยาว ม.ต้น ไม่เกิน 8 นิ้ว ม.ปลาย ไม่เกิน 9 นิ้ว ปลายผม
เสมอกัน 
 ข้อห้ามปฏิบัติ 
 -ดัดผม,ซอยผม 
 -ย้อมสีผมให้ผิดไปจากเดิม 
 -ไว้หนวดเครา 
 -การกระท าอ่ืนใดซึ่งไม่เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน เช่น ตัดแต่งทรงผมเป็นรูปสัญลักษณ์หรือมี
ลวดลาย 
 
 
 
 
 



  การปักเครื่องหมายโรงเรียน 
  ปักหมายเลขประจ าตัวเป็นเลขไทยด้วยไหมสีน้ าเงินเข้มไว้ใต้อักษรย่อ ด.บ. ทางด้านขวามือและให้
ปักชื่อและนามสกุลแบบตัวพิมพ์ธรรมดาเป็นภาษาไทยและใต้ชื่อภาษาไทยให้ปักชื่อและนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ
แบบตัวพิมพ์ใหญ่ธรรมดา ขนาดความสูงตัวอักษรระหว่าง 0.8-1 ซม. ทางด้านซ้ายมือ ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้นปักดอกจันด้วยไหมสีน้ าเงิน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปักดอกจันด้วยไหมสีแดงเข้มไว้เหนือ
อักษรย่อ ด.บ. ตามระเบียบที่โรงเรียนก าหนด 
  ม.1 ปักสัญลักษณ์ดอกจัน 1 ดอก  *  ม.4 ปักสัญลักษณ์ดอกจัน 1 ดอก * 
  ม.2 ปักสัญลักษณ์ดอกจัน 2 ดอก  **  ม.5 ปักสัญลักษณ์ดอกจัน 2 ดอก ** 
  ม.3 ปักสัญลักษณ์ดอกจัน 3 ดอก  ***  ม.6 ปักสัญลักษณ์ดอกจัน 3 ดอก *** 

ข้อ 8  การใช้กระเป๋าหนัง กระเป๋าเป้  กระเป๋าถุงห้ิว และของใช้จ าเป็นอื่นๆ 
  8.1 กระเป๋าหนัง กระเป๋าเป้ และกระเป๋าถุงหิ้ว อนุญาตให้ใช้ตามที่โรงเรียนก าหนด 
  8.2 นาฬิกาข้อมือ อนุญาตให้ใช้เพื่อประโยชน์ในการดูเวลา รูปแบบสุภาพ สายโลหะหรือสายหนังสี
ด าหรือสีน้ าตาล ขนาดและราคาพอเหมาะกับวัยเรียน 
  8.3 แว่นตา อนุญาตให้ใช้เฉพาะแว่นสายตา ส าหรับนักเรียนที่มีปัญหาเรื่องสายตาเท่านั้น ต้องมี
รูปทรงที่สุภาพเหมาะสม ไม่อนุญาตให้ใช้แว่นกันแดดสีชา หรือสีด าหรือคอนเทคเลนส์ ยกเว้นกรณีที่มีปัญหาเรื่อง
แสงกับสายตา ต้องขออนุญาตกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน โดยมีใบรับรองแพทย์ประกอบ 
  8.4 กิ๊บผม อนุญาตให้ใช้เฉพาะนักเรียนหญิง ต้องเป็นกิ๊บสีด า ไม่มีลวดลาย 
  8.5 ริบบิ้น อนุญาตให้ใช้เฉพาะนักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนปลายสีด าตามแบบโรงเรียน 
  8.6 ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องส าอาง เว้นแต่เป็นกิจกรรมที่โรงเรียนอนุญาต 
  8.7 ห้ามท าศัลยกรรมตกแต่งร่างกายทุกชนิด เว้นแต่ได้รับอุบัติเหตุหรือมีความจ าเป็นในด้าน
สุขภาพ 
  8.8 ไม่สนับสนุนให้น าโทรศัพท์มือถือ เครื่องเล่น MP3, MP4 มาโรงเรียน และไม่อนุญาตให้เล่นใน
คาบเรียน ถ้าหากสูญหายโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 
  8.9 ห้ามสวมใส่เครื่องประดับทุกชนิด สร้อยข้อมือทองค า สร้อยคอทองค า แหวนทอง ใส่ได้เฉพาะ
สร้อยพระ หรือสิ่งเคารพอ่ืนๆ ตามความเชื่อในศาสนาและลัทธิที่นับถือตามความเหมาะสม 

หมวดที่ 3 
ข้อปฏิบัติของการเป็นนักเรียน 

 ข้อ 9 การแต่งกายมาโรงเรียน 
  9.1 เมื่ออยู่ในเครื่องแบบนักเรียน นักเรียนต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบไม่ว่าภายในหรือ
ภายนอกโรงเรียน 
  9.2 เมื่อนักเรียนมาติดต่อกับโรงเรียนทุกครั้ง ต้องแต่งกายเครื่องแบบนักเรียนให้เรียบร้อย 
 



 ข้อ 10 การมาโรงเรียน 
  ข้อตกลง 
  -นักเรียนที่มาสาย หมายถึง นักเรียนที่ไม่ได้เข้าแถวในตอนเช้า 
  -การมาโรงเรียนสาย หมายถึง การมาโรงเรียนสายตั้งแต่เริ่มร้องเพลงชาติ 
  -การมาสายบ่อยครั้ง หมายถึง การมาสายในแต่ละสัปดาห์เกิน 2 วัน 
  แนวปฏิบัติ 
  10.1 นักเรียนที่มาโรงเรียนสายจะถูกบันทึกชื่อ-สกุลลงในสมุดบันทึกการมาสายเป็นวันโดยครูเวร
ประจ าวันและคณะกรรมการนักเรียน 
  10.2 นักเรียนที่มาสายทุกคนให้ท ากิจกรรมในตอนเช้าเช่นเดียวกับนักเรียนที่มาเรียนตามปกติ โดย
การร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ร้องเพลงมาร์ชโรงเรียน และท ากิจกรรมอื่นๆ ตามสมควร เช่น เก็บขยะ วิ่ง ฯลฯ 
  10.3 นักเรียนที่มาสายบ่อยครั้ง งานกิจการนักเรียนจะท าหนังสือเชิญผู้ปกครองมาพบเพ่ือหา
แนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกัน 
  10.4 การก ากับดูแลนักเรียนที่มาโรงเรียนสายบริเวณประตูหน้าและประตูหลัง จะมีครูเวรยืนจนถึง 
09.05 น.ทุกวัน 
  10.5 นักเรียนที่มาสายจะต้องขอใบอนุญาตเข้าชั้นเรียนจากฝ่ายกิจการนักเรียน 
  10.6 นักเรียนที่มาโรงเรียนแต่ไม่ลงเข้าแถว โดยไม่มีเหตุผลสมควรถือว่าเจตนากระท าผิดวินัยของ
โรงเรียนและถือว่าเป็นการมาโรงเรียนสาย งานกิจการนักเรียนจะเชิญผู้ปกครองมาพบเป็นรายบุคคลและท าบันทึก 
  10.7 ในกรณีการมาสายครบ 10 ครั้ ง/ภาคเรียน นักเรียนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้าง
ระเบียบวินัยนักเรียนที่โรงเรียนก าหนด 
  10.8 นักเรียนทีมีความจ าเป็นต้องมาโรงเรียนสาย เช่น ท างานพิเศษหาเงินในเวลากลางคืนช่วย
ผู้ปกครองขายของในตอนเช้า หรือเหตุผลอ่ืนๆ ที่มีเหตุอันควร ให้นักเรียนท าบันทึกข้อตกลงกับงานกิจการนักเรียน 
โดยมีหนังสือรับรองจากผู้ปกครองเป็นเฉพาะกรณี 
 ข้อ 11 การปฏิบัติตนในโรงเรียน 
  11.1 เมื่ออยู่ในโรงเรียน นักเรียนต้องรักษาความสงบ ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อ่ืน และถ้าเป็นคาบ
ว่างต้องใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่ 
  11.2 การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน จะต้องได้รับอนุญาตจากครูที่ปรึกษา ครูหัวหน้า
ระดับและรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน โดยกรอกเอกสารขออนุญาตที่ส านักงานกิจการนักเรียน
และบันทึกไว้ในทะเบียนที่ป้อมยาม เมื่อกลับเข้ามาโรงเรียนให้น าส่งใบอนุญาตนั้นคืนป้อมยาม 
  11.3 ห้ามนักเรียนน ารถยนต์ รถจักรยานยนต์เข้ามาในโรงเรียน 
  11.4 ไม่อนุญาตนักเรียนออกนอกโรงเรียนกับผู้ปกครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากโรงเรียน 
  11.5 นักเรียนมีหน้าที่ดูแลสาธารณะสมบัติ ด้วยการใช้ภาชนะหรือของใช้ทุกอย่างภายในโรงเรียน
อย่างระมัดระวัง อาทิ หลอดไฟ สวิตช์ไฟ ปลั๊ก ก๊อกน้ า เป็นต้น ถ้าเกิดการเสียหายหรือสูญหายนักเรียนต้องชดใช้
ค่าเสียหาย 



  11.6 นักเรียนต้องช่วยกันรักษาความสะอาดบริเวณภายในโรงเรียน 
  11.7 เมื่อเลิกเรียน ให้นักเรียนแต่งกายให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและนักเรียนทุกคนต้องกลับบ้าน
ก่อนเวลา 18.00 น.ยกเว้นผู้ที่ได้รับอนุญาตจากโรงเรียนเฉพาะกรณ ี
   
 ข้อ 12 การขออนุญาตออกนอกโรงเรียน 
  นักเรียนจะออกนอกบริเวณโรงเรียนตั้งแต่เวลาโรงเรียนเข้าจนถึงเวลาโรงเรียนเลิกโดยไม่ได้รับ
อนุญาตไม่ได้ และโรงเรียนจะไม่อนุญาตให้ออกนอกบริเวณโรงเรียน หากพิจารณาเห็นว่าไม่เหมาะสมหรือไม่มีเหตุ
อันควร 
  12.1 กรณีที่นักเรียนมีความจ าเป็นออกนอกบริเวณโรงเรียน กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนจึงขอ
ชี้แจงแนวปฏิบัติในการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนดังนี้ 
         12.1.1 นักเรียนกรอกเอกสารขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน โดยขอรับแบบฟอร์มที่
ห้องกิจการนักเรียน 
         12.1.2 เมื่อกรอกแบบฟอร์มแล้วให้น าไปขออนุญาตครูที่ปรึกษา ครูหัวหน้าระดับ และรอง
ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
         12.1.3  เมื่อนักเรียนกลับถึงโรงเรียนแล้วให้นักเรียนน าใบขออนุญาตมาส่งที่ป้อมยาม 
   12.2  กรณีที่ผู้ปกครองมีธุระหรือมีความจ าเป็นที่มารับนักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน กลุ่ม
บริหารงานกิจการนักเรียนจึงขอชี้แจงแนวปฏิบัติในการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนดังนี้ 
         12.2.1 ผู้ปกครองจะต้องมาติดต่อที่ห้องกิจการนักเรียน ณ อาคาร 2 ชั้น 1 
         12.2.2 ผู้ปกครองกรอกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล พร้อมบัตรประจ าตัวประชาชน 
         12.2.3 ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองนักเรียนรับนักเรียนออกนอกโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต 
 ข้อ 13 การลาหยุดการเรียน 
  13.1 นักเรียนต้องส่งใบลาทุกครั้ง ในกรณีที่นักเรียนไม่มาโรงเรียนหรือไม่เข้าห้องเรียน โดยมี
ผู้ปกครองเซ็นรับทราบ 
  13.2 การส่งใบลาให้ส่งที่อาจารย์ที่ปรึกษาของนักเรียนและให้อาจารย์ที่ปรึกษาแนบในสมุดบันทึก
การสอนเพ่ือให้อาจารย์ประจ าวิชาได้รับทราบแล้วน าส่งกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนเพื่อรับทราบต่อไป 
  13.3 การลากิจ ผู้ปกครองควรให้นักเรียนส่งใบลาล่วงหน้า 1 วัน หรือส่งวันที่ลา ถ้าไม่ได้จริงๆให้ส่ง
ในวันที่มาเรียนแต่ต้องแจ้งให้อาจารย์ที่ปรึกษาทราบก่อน ใบลาต้องมีลายเซ็นผู้ปกครองคนเดียวกับที่ให้ไว้ในวันมอบ
ตัว 
  13.4 การลาป่วยให้ส่งใบลาในวันที่ลา ถ้าส่งไม่ได้อนุญาตให้ส่งในวันแรกที่กลับมาเรียน แต่ขอให้
แจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาทราบก่อน เพ่ือโรงเรียนจะได้ไม่เป็นกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของนักเรียน ถ้าลาป่วยเกิน 3 วัน ให้
น าใบรับรองแพทย์มาแจ้งให้ครูที่ปรึกษาทราบด้วย 
  13.5 ใบลาให้ใช้แบบใบลาของโรงเรียนเท่านั้น โดยถ่ายเอกสารหรือเขียนตามแบบคู่มือนักเรียน 
 



 
 ข้อ 14 การขาดเรียน 
  14.1 หากนักเรียนมีความจ าเป็นต้องขาดเรียน ให้แจ้งเหตุผลกับทางโรงเรียนทราบโดยด่วน 
  14.2 โรงเรียนจะท าหนังสือแจ้งให้ผู้ปกครองทราบในกรณีขาดเรียนบ่อยครั้ง(ติดต่อกัน3 วันท าการ) 
  14.3 นักเรียนที่ขาดเรียนติดต่อกันเป็นเวลา 5 วันท าการ โดยไม่ทราบสาเหตุโรงเรียนจะเชิญ
ผู้ปกครองมาพบ 
  14.4 นักเรียนที่ขาดเรียนติดต่อกันเป็นเวลานาน โดยไม่ทราบสาเหตุโรงเรียนจะเชิญผู้ปกครองมา
ลาออกหรือย้ายสถานศึกษา 
 ข้อ 15 การหนีเรียน 
  15.1 นักเรียนที่หนีเรียน หมายถึง นักเรียนที่มาโรงเรียนแต่ไม่เข้าเรียนในคาบหรือชั่วโมงต่างๆ 
  15.2 นักเรียนที่หนีเรียน ครูประจ าวิชาบันทึกลงในแบบบันทึกและส ารวจการเข้าเรียนของนักเรียน 
หากพบว่าหนีเรียนให้ส่งชื่อนักเรียนให้ครูที่ปรึกษาทราบ 
  15.3 นักเรียนที่หนีเรียนบ่อยครั้ง โรงเรียนจะเชิญผู้ปกครองมาพบ 
  15.4 หากนักเรียนยังคงมีพฤติกรรมหนีเรียน โดยไม่มีการปรับปรุงให้ดีขึ้นจะเชิญผู้ปกครองมาท า
บันทึกข้อตกลงและหนังสือสัญญากับรองผู้อ านวยการโรงเรียนและผู้อ านวยการโรงเรียนต่อไป 
 ข้อ 16 การมาโรงเรียนในวันหยุดหรือนอกเวลาเรียนปกติ 
  นักเรียนที่รับการนัดหมายให้มาโรงเรียนในวันหยุดหรือนอกเวลาเรียนปกติ เช่น การเรียนเสริม 
การซ้อมกีฬา หรือท ากิจกรรมอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับโรงเรียน ให้ปฏิบัติดังนี้ 
  16.1 ครูผู้รับผิดชอบต้องเสนอขออนุญาตจากผู้อ านวยการโรงเรียนและดูแลควบคุมนักเรียน
ตลอดเวลา 
  16.2 นักเรียนต้องน าหนังสือขออนุญาตจากโรงเรียนให้ผู้ปกครองลงชื่อเพ่ืออนุญาต และน าหนังสือ
ขออนุญาตมาให้ครูผู้รับผิดชอบ 
  16.3 นักเรียนต้องแต่งกายเครื่องแบบนักเรียนหรือเครื่องแบบกิจกรรม 
  16.4 นักเรียนต้องประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียนเหมือนเช่นวันเรียนปกติ 
  16.5 นักเรียนต้องกลับถึงบ้านตามเวลาที่ครูผู้รับผิดชอบก าหนด 
 ข้อ 17 การใช้อาคารสถานที่และสมบัติส่วนรวม 
  17.1 นักเรียนต้องช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ของโรงเรียน ห้ามนักเรียนขีดเขียน
หรือขูดขีดหรือต่อเติมโต๊ะ เก้าอ้ี ฝาผนัง ประตู หน้าต่าง หรือทรัพย์สินอ่ืนใดของโรงเรียนเป็นอันขาด และช่วยกัน
ดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ใช้การได้ดีอยู่เสมอ หากพบเห็นการช ารุดให้รีบแจ้งกลุ่มบริหารงานทั่วไปหรือครูที่
อยู่ใกล้สุดโดยเร็ว 
  17.2 นักเรียนต้องช่วยกันประหยัดน้ า ไฟ และอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดให้ค านึงถึงความปลอดภัย 
  17.3 นักเรียนใช้อาคารสถานที่ให้เหมาะสมและถูกต้อง 
 



 ข้อ 18 การแสดงความเคารพและมารยาท 
  18.1 นักเรียนต้องเดินแถวเข้ามาโรงเรียนในตอนเช้า ต้องไหว้พระที่ลานสักการะ (ส าหรับผู้นับถือ
ศาสนาพุทธ) และไหว้ครู – นักเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่เวรหน้าประตูโรงเรียน 
  18.2 ขณะอยู่ในโรงเรียน หากสวนทางกับครูต้องยืนท าความเคารพหรือไหว้ 
  18.3 เมื่อครูเข้าห้องสอนหรือสอนเสร็จแล้วให้นักเรียนท าความเคารพ 
  18.4 การเดินในโรงเรียน หากนักเรียนต้องเดินไปพร้อมกับครู ไม่ควรเดินน าหน้าครู 
  18.5 ขณะนักเรียนยืนพูดกับครูนักเรียนต้องยืนตรง 
  18.6 ลูกเสือ เนตรนารี บ าเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหารที่อยู่ในเครื่องแบบ ให้ท าความเคารพ
ตามเครื่องแบบ 
  18.7 เมื่อนักเรียนเดินสวนทางกับครูที่บันได ควรหยุดให้ครูเดินผ่านขึ้นหรือลงก่อน 
  18.8 เมื่อนักเรียนมาหาครูที่โต๊ะท างานหรือนั่งอยู่บนพ้ืนให้คุกเข่าไม่ควรยืน 
 ข้อ 19 พิธีการหน้าเสาธง 
  นักเรียนทุกคนต้องตระหนักว่า พิธีการหน้าเสาธงเป็นพิธีการอันศักดิ์สิทธิ์ แสดงถึงความภูมิใจใน
ความเป็นไทยและแสดงถึงเอกลักษณ์การเป็นนักเรียนโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ดังนั้นก่อนการเรียนการสอนทุก
วัน ให้นักเรียนเข้าแถวตามสถานที่ที่โรงเรียนก าหนด เพ่ือร่วมพิธีการหน้าเสาธง เวลา 07.40 น. สัญญาณเพลงมาร์ช
จบให้นักเรียนทุกคนเข้าแถวพร้อมกันหน้าเสาธง 
  -พิธีชักธงสู่ยอดเสา ให้นักเรียนยืนตรง ร่วมร้องเพลงชาติด้วยความภาคภูมิใจ 
  -สวดมนต์ 
  -กล่าวค าปฏิญาณ 
  -ร้องเพลงมาร์ชดีบุกพังงาวิทยายน 
  -ประกาศต่างๆ (อบรม ตักเตือน ชี้แจง มอบรางวัล ฯลฯ) 
  -พบหัวหน้าระดับ ครูที่ปรึกษา เวลา 08.00 น. เดินแถวเข้าห้องเรียน เริ่มเรียนคาบแรก 08.10 น. 
 ข้อ 20 การขอใบรับรองความประพฤติ 
  การขอใบรับรองความประพฤติ ต้องกรอกแบบฟอร์มในใบรับรองที่งานกิจการนักเรียน โดยกรอก
ข้อความตามแบบฟอร์มตามท่ีก าหนดและยื่นล่วงหน้าก่อนวันขอรับประมาณ 3 วันท าการ 
  การออกใบรับรองความประพฤติ งานกิจการนักเรียนจะพิจารณาจากทะเบียนประวัตินักเรียน หาก
เคยถูกลงโทษถึงขั้นท าทัณฑ์บนหรือมีหลักฐานว่าได้ประพฤติฝ่าฝืนระเบียบวินัยของโรงเรียนบ่อยครั้ง หรือกระท า
ความผิดขั้นร้ายแรง งานกิจการนักเรียนจะพิจารณาให้ความประพฤติพอใช้ 
  

หมวดที่ 4 
การควบคุมความประพฤติและการลงโทษนักเรียน 

 การลงโทษ หมายถึง การลงโทษนักเรียนที่ประพฤติผิดหรือฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน หรือ
ระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา พ.ศ.2548 หรือฝ่าฝืนกฎกระทรวง



ศึกษาธิการออกตามความในประกาศก าหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548 โดยมีความมุ่ง
หมายเพื่อสั่งสอนให้นักเรียนมีความประพฤติดีหรือเพ่ือให้เข็ดหลาบ 
 ข้อ 21 วัตถุประสงค์ของระเบียบนี้ 
  21.1 เพ่ือเป็นการปลูกฝังและอบรมให้นักเรียนโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน เป็นผู้มีระเบียบวินัย 
และปฏิบัติตนได้ถูกต้อง เหมาะสมกับสภาพความเป็นนักเรียน 
  21.2 เพื่อให้สอดคล้องกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  21.3 เพื่อประกอบการพิจารณาออกใบรับรองความประพฤติให้แก่นักเรียนทุกระดับชั้น 
  21.4 เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนรับเกียรติบัตร นักเรียนมีความประพฤติดี การเชิด
ชูเกียรติ นักเรียนรับทุนการศึกษา หรือรับสิทธิประโยชน์อื่นๆตามโอกาส 
  21.5 เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของ
นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ตามรายการส่งเสริมนักเรียนความ
ประพฤติดี และช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียน 
 ข้อ 22 การลงโทษนักเรียนที่กระท าผิด มี 5 สถาน ดังนี้ 
  22.1 ว่ากล่าวตักเตือน ใช้ในกรณีนักเรียนกระท าความผิดไม่ร้ายแรง 
  22.2 ท าทัณฑ์บนใช้ในกรณีนักเรียนที่ประพฤติไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน ตามกฎกระทรวง
ก าหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548 หรือกรณีท าให้เสื่อมชื่อเสียง เกียรติและศักดิ์ศรีของ
โรงเรียนหรือ ฝ่าฝืนระเบียบของโรงเรียน หรือได้รับโทษว่ากล่าวตักเตือนแล้วยังไม่เข็ดหลาบการท าทัณฑ์บน โดย
เชิญบิดา มารดา หรือผู้ปกครองมาบันทึกรับทราบความผิด และลงชื่อรับรองการท าทัณฑ์บนไว้เป็นหลักฐาน 
  22.3 ตัดคะแนน/เพิ่มคะแนนความประพฤติ ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติว่าด้วยข้อก าหนดการตัด
คะแนนและเพ่ิมคะแนนความประพฤติ 
  22.4 ท ากิจกรรมเพ่ือให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ใช้ในกรณีเมื่อนักเรียนถูกลงโทษตามข้อ 22.1,22.2
หรือ 22.3 แล้วไม่เข็ดหลาบยังคงประพฤติอย่างต่อเนื่อง การด าเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ปฏิบัติอย่างใดอย่าง
หนึ่ง 

(1) ท าคุณประโยชน์ต่อสาธารณะ เช่น ท าความสะอาดโรงเรียน หรือสาธารณสมบัติ ตามสมควร
(2) พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เช่น เข้าค่ายอบรมหลักสูตรคุณธรรม จริยธรรม ฯลฯ 

          (3) ส่งต่อจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาเพ่ือการบ าบัดฟ้ืนฟู เช่น ความผิดปกติทางจิต หรือมี
พฤติกรรมไม่พึงประสงค ์
  22.5 การศึกษาด้วยตนเอง และ/หรือ ท ากิจกรรมเพ่ือให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่พึงประสงค์อย่าง
ร้ายแรง การให้นักเรียนพักการเรียนจะสั่งพักการเรียนครั้งหนึ่งได้ไม่เกินเจ็ดวัน และให้อ านาจคณะกรรมการ
สถานศึกษาเป็นผู้พิจารณาโดยความเห็นชอบของผู้อ านวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน หรือ ผู้บังคับบัญชาเหนือ
ขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งหรือหน่วยงานผู้ก ากับดูแลสถานศึกษานั้นๆ แล้วแต่กรณี 
 
 



 ข้อ 23 ระเบียบว่าด้วยการลงโทษ 
  การว่ากล่าวตักเตือน และบันทึกไว้ในทะเบียนประวัติ ใช้ส าหรับนักเรียนที่กระท าความผิดขั้นเบา 
ให้เป็นอ านาจของครูที่ปรึกษาเป็นผู้พิจารณาลงโทษ ครูที่ไม่ใช่ครูที่ปรึกษาพบเห็นการกระท าผิดของนักเรียนให้น าตัว
นักเรียนส่งหรือบันทึกหรือแจ้งครูที่ปรึกษาของนักเรียน 
  การท าทัณ์์บน และบันทึกไว้ในทะเบียนประวัติเป็นหลักฐาน และเชิญผู้ปกครองมาบันทึก
รับทราบความผิดและรับรองการท าทัณฑ์บน ใช้ส าหรับนักเรียนที่กระท าความผิดขั้นร้ายแรง ให้เป็นอ านาจของรอง
ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนเป็นผู้พิจารณาลงโทษ โดยครูที่ปรึกษาหรือครูทั่วไปที่พบเห็นการกระท า
ผิดของนักเรียนให้น าตัวนักเรียนส่งหรือบันทึกหรือแจ้งกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน หากผู้ปกครองไม่มาหรือไม่
สัญญาว่าจะอบรมสั่งสอนและควบคุมนักเรียนเป็นครั้งที่ 3 โรงเรียนจะส่งตัวนักเรียนพร้อมทั้งรายงานการลงโทษ
นักเรียนให้ผู้อ านวยการพิจารณาเป็นครั้งสุดท้าย 
  การตัดคะแนน/เพิ่มคะแนนความประพฤติ การตัดคะแนน/เพ่ิมคะแนนความประพฤตินักเรียน
ของนักเรียนเป็นไปตามระเบียบโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ว่าด้วยงานกิจการนักเรียน ฉบับ พ.ศ. 2564 
  การท ากิจกรรม เพ่ือให้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและบันทึกไว้ในทะเบียนประวัติ เป็นหลักฐานใช้
ส าหรับนักเรียนที่กระท าความผิดขั้นปานกลาง ให้เป็นอ านาจของกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนเป็นผู้พิจารณา
ลงโทษ โดยครูที่ปรึกษาหรือครูทั่วไปที่พบเห็นการกระท าผิดของนักเรียนให้น าตัวนักเรียนส่งหรือบันทึกหรือแจ้งงาน
กิจการนักเรียน (การท ากิจกรรม หมายถึง การให้นักเรียนที่กระท าความผิดท ากิจกรรม หรือบ าเพ็ญตนให้เป็น
ประโยชน์ต่อตนเอง โรงเรียนและสังคม) 
  การศึกษาด้วยตนเอง และบันทึกไว้ในทะเบียนประวัติเป็นหลักฐานและเชิญผู้ปกครองมาบันทึก
รับทราบเหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษรใช้ส าหรับนักเรียนที่กระท าความผิดเป็นนิจหรือเคยถูกลง โทษให้ท าทัณฑ์บน
แล้วแต่ไม่เข็ดหลาบให้เป็นอ านาจของรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนเป็นผู้พิจารณาลงโทษพร้อมทั้ง
รายงานการลงโทษนักเรียนให้ผู้อ านวยการรับทราบ 
  หากนักเรียนคนใดประพฤติตนหรือไม่ยอมปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมของตนให้สมควรแก่สภาพ
นักเรียนหรือฝ่าฝืนระเบียบหรือประพฤติผิดศีลธรรมอันดีงาม จนเป็นที่เห็นได้ว่าถ้าให้อยู่ในโรงเรียนต่อไปจะท าให้
เสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของโรงเรียนหรือเป็นเหตุให้ระเบียบวินัยหรือศีลธรรมอันดีของนักเรียนอ่ืนพลอย
เสื่อมเสีย โรงเรียนจะด าเนินการอย่างเฉียบขาดกับนักเรียนผู้นั้น 
 ข้อ 24 ข้อก าหนดการตัดคะแนน และเพิ่มคะแนนความประพฤติ 
  24.1 โรงเรียนก าหนดให้นักเรียนทุกคนมีคะแนนความประพฤติ คนละ 100 คะแนน ต่อหนึ่งภาค
การศึกษา 
  24.2 เมื่อนักเรียนกระท าความผิด โดยถูกตัดคะแนน จะมีผลต่อนักเรียน ดังนี้ 
  ในการตัดคะแนน ให้คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนรายงานให้ผู้ปกครองทราบทุก
ครั้ง ในขณะเดียวกันแจ้งให้ครูที่ปรึกษาทราบด้วย 
                   -เมื่อนักเรียนถูกตัดคะแนนถึง 20 คะแนน ให้กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนแจ้งผู้ปกครอง,แจ้งครูที่
ปรึกษา,แจ้งหัวหน้าระดับ ครั้งที่ 1 ว่ากล่าวตักเตือน 



                   -เมื่อนักเรียนถูกตัดคะแนนถึง 30 คะแนน ให้กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนแจ้งผู้ปกครอง,แจ้งครูที่
ปรึกษา,แจ้งหัวหน้าระดับ ครั้งที่ 2 ว่ากล่าวตักเตือน 
                   -เมื่อนักเรียนถูกตัดคะแนนถึง 40 คะแนน ให้กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียน
มาท าทัณฑ์บน,แจ้งครูที่ปรึกษา,แจ้งหัวหน้าระดับ 
                    -เมื่อนักเรียนถูกตัดคะแนนถึง 50 คะแนน ให้กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนเชิญผู้ปกครองมา
รับทราบนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างวินัยนักเรียน 
                    -เมื่อนักเรียนถูกตัดคะแนนถึง 70-79 คะแนน ให้กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนเชิญผู้ปกครองมา
รับทราบนักเรียนศึกษาด้วยตนเอง 
                    -เมื่อนักเรียนถูกตัดคะแนนถึง 80-100 คะแนน ให้กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนเชิญผู้ปกครองมา
รับทราบการพิจารณาเพ่ือหาแนวทางแก้ไขจากคณะกรรมการกิจการนักเรียน 

ตารางการลงโทษตัดคะแนน 
หมวดที่ 1 การแต่งกาย 

ข้อ พฤติกรรมที่กระท าผิด การลงโทษต่อครั้ง 
1 สวมเครื่องแบบผิดระเบียบหรือไม่สมบูรณ์ ตัด 5 คะแนน 
2 ใส่ชุดพลศึกษาในวันที่ไม่มีการเรียนการสอน ตัด 5 คะแนน 
3 ไม่สวมเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี บ าเพ็ญประโยชน์หรือนักศึกษาวิชาทหารในวันที่

มีกิจกรรมหรือโรงเรียนนัดหมาย 
ตัด 5 คะแนน 

4 ทรงผมผิดระเบียบ ไม่เหมาะสม หรือย้อมสีให้ผิดไปจากธรรมชาติ ตัด 5 คะแนน 
5 แต่งหน้า ทาปาก ใช้เครื่องส าอาง ไว้เล็บยาว ทาสีเล็บ หรือดัดแปลงให้ผิดธรรมชาติ 

ไม่เหมาะสมกับสภาพความเป็นนักเรียน 
ตัด 5 คะแนน 

6 นักเรียนชาย ไว้หนวดไว้เครา ตัด 5 คะแนน 
7 ใส่เครื่องประดับทุกชนิด ตัด 5 คะแนน 

 

 หมวดที่ 2 การปฏิบัติตนในโรงเรียน 
ข้อ พฤติกรรมที่กระท าผิด การลงโทษต่อครั้ง 

1 มาสายหรือไม่ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงเช้า-เย็น โดยไม่มีเหตุอันสมควรหรือขาดเรียน
โดยไม่ทราบสาเหตุ 

ตัด 5 คะแนน 

2 ไม่เข้าร่วมกิจกรรมโฮมรูมและประชุมระดับ ตัด 5 คะแนน 
3 เจตนาไม่รักษาความสะอาดบริเวณท่ีตนใช้งาน ตัด 5 คะแนน 
4 สวมรองเท้าข้ึนอาคารเรียน ตัด 5 คะแนน 
5 ชาร์ตมือถือหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโรงเรียน ตัด 5 คะแนน 



6 ไม่มีหนังสือเรียน แบบฝึกหัด หรือเอกสารการสอน ตัด 5 คะแนน 
7 ห้ามน าอาหารหรือเครื่องดื่มมารับประทานในห้องเรียนหรือบนอาคารเรียน ยกเว้น

น้ าดื่ม 
ตัด 5 คะแนน 

8 สูบบุหรี่ไฟฟ้าในโรงเรียน ตัด 50 คะแนน 
9 สูบบุหรี่ในสถานที่ราชการซึ่งผิดกฎหมาย ปรับไม่เกิน 5,000 บาท 

หมายเหตุ มีบุหรี่ในครอบครอง มวนละ 100 บาท 
ตัด 50 คะแนน 

10 เล่นหรือใช้โทรศัพท์ในขณะครูสอน ริบไว้ 1 ภาคเรียน 
 

หมวดที่ 3 พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ 
ข้อ พฤติกรรมท่ีกระท าผิด การลงโทษต่อครั้ง 
1 ใช้วาจา หรือแสดงกิริยาหยาบคายไม่สุภาพต่อบุคคลอ่ืน ตัด 5 คะแนน 
2 ขัดค าสั่งหรือไม่ปฏิบัติตามค าแนะน าของครู ตัด 5 คะแนน 
3 หนีเรียน(คาบ) ตัด 5 คะแนน 
4 มีสื่อลามกไว้ในครอบครอง ตัด 10 คะแนน 
5 พกพาอาวุธมาในโรงเรียน ตัด 10 คะแนน 
6 เล่นการพนันทุกชนิด ตัด 15 คะแนน 
7 ปลอมแปลงลายมือผู้อื่น หรือปลอมแปลงเอกสารเพ่ือยื่นต่อโรงเรียน ตัด 15 คะแนน 
8 ให้การเท็จ หรือไม่ให้ความร่วมมือสอบสวน ตัด 15 คะแนน 
9 เที่ยวกลางคืน เข้าไปในสถานบริการ หรือสถานที่ไม่สมควรอ่ืนๆ ตัด 15 คะแนน 
10 กระโดดรั้วโรงเรียน ตัด 20 คะแนน 
11 เป็นผู้ยุยงส่งเสริมให้เกิดการวิวาทและแตกความสามัคคี ตัด 20 คะแนน 
12 เจตนานัดหมายพบปะบุคคลภายนอกหรือน าบุคคลภายนอกเข้ามาในโรงเรียนโดยไม่

ขออนุญาต 
ตัด 20 คะแนน 

13 ท าลายทรัพย์สินทางราชการ ต้องชดใช้ค่าเสียหาย ตัด 50 คะแนน 
14 ท าลายทรัพย์สินของครูอาจารย์ ต้องชดใช้ค่าเสียหาย ตัด 50 คะแนน 
15 รีดไถผู้อื่น ตัด 50 คะแนน 
16 ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตัด 50 คะแนน 
17 ขโมยทรัพย์สินของผู้อ่ืน ต้องชดใช้ค่าเสียหาย ตัด 50 คะแนน 

18 ประพฤติตนท านองชู้สาว เพื่อให้เกิดความอับอายเสียชื่อเสียง หรือมีพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมกับวัยเรียน 

ตัด 50 คะแนน 

19 ทะเลาะวิวาทสถานเบาโดยไม่มีอาวุธ ตัด 50 คะแนน 



20 รุมท าร้ายยกพวกตีกัน ตัด 50 คะแนน 
21 รุมท าร้ายยกพวกตีกัน โดยมีบุคคลภายนอกเกี่ยวข้อง ตัด 50 คะแนน 
22 ทะเลาะวิวาทโดยมีอาวุธ และรุมท าร้าย ตัด 50 คะแนน 

(ส่งด าเนินคดี) 
23 ไม่ยอมรับผิด แม้มีหลักฐานชัดเจน หลบหนีการไต่สวน ตัด 50 คะแนน 
24 แสดงพฤติกรรมก้าวร้าวต่อครูบาอาจารย์ ทั้งต่อหน้าและกระท าผ่านสื่อใดๆ ตัด 50 คะแนน 
25 ใช้ข้อความ รูปภาพ หรือวีดีโอ ไม่เหมาะสมในสื่อออนไลน์ มีความผิดตาม พ.ร.บ.

คอมพิวเตอร์ 
ตัด 50 คะแนน 
(ส่งด าเนินคดี) 

26 มีสารเสพติดไว้ในครอบครอง เพื่อเสพ หรือจ าหน่าย ตัด 70 คะแนน 
27 เป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาร้ายแรงทุกประเภท ตัด 80 คะแนน 

(ส่งด าเนินคดี) 
 
ระดับคะแนนส าหรับนักเรียนที่ประพฤติดี ประพฤติชอบ 

ความดี คะแนนความประพฤติ 
ด้านสังคม  
พบเงินส่งมอบให้โรงเรียน  

- 1-100 บาท 10 
- 101-500 บาท 20 
- 501-1,000 บาท 30 
- มากว่า 1,000 บาท ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ  

พบทรัพย์สินมีค่าส่งมอบให้โรงเรียน  
- 1-500 บาท 10 
- 501-1,000 บาท 20 
- 1,001-5,000 บาท 30 
- มากว่า 5,000 บาท ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ  

ช่วยเหลือสังคม บริจาคโลหิต ครั้งละ 10 คะแนน  
- บริจาคโลหิต  
- มีจิตอาสาพัฒนาชุมชน  

กรณีได้ข่าวว่าสังคมยกย่องชมเชย ครั้งละ 100 คะแนน  
หมายเหตุ 
    100 คะแนน/ปี   ได้รับเกียรติบัตร 
    200 คะแนน/ปี   ได้รับโล่ 

 



  
24.3 ครูและผู้ปกครองนักเรียนทุกคนในโรงเรียน มีหน้าที่เป็นครูปกครองดูแลความประพฤติของนักเรียน

เอาใจใส่นักเรียน ตามระเบียบโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 
24.4 ความผิดที่ไม่ได้ก าหนดไว้ชัดเจนในระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการงานกิจการนักเรียนใช้ดุลยพินิจ

พิจารณาการลงโทษ ตามความหนักเบาของการกระท าผิด แล้วเสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียน หรือผู้ที่ผู้อ านวยการ
โรงเรียนมอบหมายเพื่อสั่งการต่อไป 

24.5 การกระท าผิด การลงโทษและการด าเนินการแก้ไข ให้เป็นไปตามข้อ 24 หรือตามความเห็นของ
คณะกรรมการกิจการนักเรียน 

25 หน้าที่ของคณะกรรมการกิจการนักเรียน มีหน้าที่ดังนี้ 
 25.1 ปฏิบัติตามนโยบายและค าสั่งของโรงเรียน เกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและพัฒนา

ความประพฤติของนักเรียน 
 25.2 ประสานกับผู้ปกครองและครูในโรงเรียน เพ่ือให้งานกิจการนักเรียนของโรงเรียนด า เนินไป

ด้วยดี ตลอดจนให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการฝ่ายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 
 25.3 ให้การอบรมและเสริมสร้างคุณลักษณะที่ดี ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม

แก่นักเรียน 
 25.4 ดูแลความสงบเรียบร้อยในกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียนที่โรงเรียนจัดขึ้น ทั้งภายในและ

ภายนอกโรงเรียน 
 25.5 ควบคุมดูแลความประพฤติของนักเรียน และพิจารณาลงโทษนักเรียนที่กระท าความผิดตาม

ควรแก่กรณี ทั้งนี้ให้เป็นไปเพ่ืออบรมสั่งสอน เป็นส าคัญ 
 25.6 ประสานสัมพันธ์กับผู้ปกครองนักเรียน โดยหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาของ

นักเรียน ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานพัฒนา ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามของนักเรียน
ให้ทราบทั่วกัน 

 25.7 วางแผนก าหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และด าเนินการเกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
แต่ละปีการศึกษา 

 25.8 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
ข้อ 26 ให้รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้อ านาจ

ตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

 ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2564 
 
 
      (นางสาวอรสา  เสรีวงษ์) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


