
 

 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

ปีการศึกษา 2563 
 

 
 
 

โรงเรียนซับบอนวิทยาคม 
อ าเภอบึงสามพัน   จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
 
 
 
 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 



                                            ค าน า 
สภาพสังคมปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ผลจากการเปลี่ยนแปลงท าให้เกิด 

ปัญหาทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมที่เข้ามาสู่สังคมไทย ท าให้เกิดผลกระทบต่อเด็กเยาวชน 
ในวัยเรียน โดยเฉพาะเรื่องพฤติกรรมและลักษณะอันพึงประสงค์ของเด็ก ความปลอดภัยในชีวิต ปั ญหายาเสพติดซึ่งเป็นภัย
รอบข้างส าหรับเด็กและเยาวชน จึงจ าเป็นต้องมีผู้ชี้แนะ ให้ค าแนะน า ให้ความรักความไว้วางใจและความเข้าใจแก่เด็กทุก
คนเพ่ือหวังให้เยาวชนเติบโตอย่างมีคุณภาพ และเป็นคนดีมีพฤติกรรมที่ดีอยู่ในสังคมอย่างปลอดภัย และมีความสุข 

คูม่ือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนเล่มนี้ จัดท าข้ึนเพื่อครูประจ าชั้น  
ครูที่ปรึกษา ครูแนะแนวน าไปใช้ในการด าเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกคน โดยร่วมกับผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนซับ
บอนวิทยาคมด าเนินงานกิจการนักเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ป้องกันและปัญหา และส่งเสริมพัฒนานักเรียนอย่าง
เป็นระบบ 

เอกสารคู่มือเล่มนี้ นักเรียนและผู้ปกครองควรศึกษาอย่างละเอียดและใช้เป็น 
สื่อกลางในการติดต่อกับโรงเรียนเพื่อประสานความสัมพันธ์อันดีต่อกันในระยะเวลาที่บุตรหลาน  
ของท่านได้มาศึกษาอยู่ที่โรงเรียนซับบอนวิทยาคมอันจะเกิดประโยชน์แก่บุตรหลานของท่านด้วย. 

 
 
                 คณะผู้จัดท า 

           กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



การบริหารงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
แนวคิด 

การบริหารงานกิจการนักเรียน เป็นภารกิจส าคัญท่ีมุ่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถ 
ปฏิบัติงานเพื่อสนองภารกิจของสถานศึกษาด้านกิจการนักเรียน ให้สามารถสร้างระเบียบ วินัยและคุณลักษณะนักเรียนตาม
เป้าหมายของโรงเรียน ที่มีรูปแบบเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของโรงเรียน 
วัตถุประสงค์ 

1.เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักเรียนที่มุ่งเน้นภาวะผู้น าการกล้าแสดงออกในความรู้ความสามารถที่
ตนเองมีอยู่ 

2.เพ่ือจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้นักเรียนด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขทั้งในโรงเรียนและนอก
โรงเรียน 

3. เพ่ือสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับนักเรียนอย่างยั่งยืน 
4. เพ่ือสร้างระบบเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง และชุมชน  

วิสัยทัศน์งานกิจการนักเรียน 
ฝ่ายกจิการนักเรียนโรงเรียนซับบอนวิทยาคม มุ่งม่ันพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนมี 

พฤติกรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษาและประเทศชาติต้องการมีความกล้าแสดงออกตามศักยภาพ
ของตนเองอย่างสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมส่วนรวม 
พันธกิจงานกิจการนักเรียน 

1. จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม 
2. ปลูกฝังให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
3. จัดประสบการณ์เพ่ีอให้นักเรียนได้พัฒนาความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
4.ดูแลและควบคุมความประพฤติของนักเรียนให้เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียนตลอดจนป้องกันและปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน 
5. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียน 

ขอบข่ายภาระงานงานกิจการนักเรียน 
1. งานส านักงานและสารสนเทศกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
2. งานส่งเสริมกิจการนักเรียน 
3. งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
4. งานส่งเสริมพฤติกรรมและระเบียบวินัยนักเรียน 
5. งานระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียน 
6. งานระดับชั้นเรียนและครูที่ปรึกษา 

- งานระดับชั้น 
- งานครูที่ปรึกษา 

7. งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
- งานสภานักเรียน  

8. งานปกครองและคณะสี 
- งานปกครอง 
- งานสารวัตรนักเรียน 
- งานคณะสี 

9. งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
10. งานจราจรและป้องกันอุบัติเหตุนักเรียน 
11. งานเครือข่ายผู้ปกครองและศิษย์เก่า 



 
โรงเรียนวิเคราะห์และจัดกลุ่มงาน เพื่อให้เหมาะสมกับปริมาณ และคุณภาพ ของทรัพยากรที่มีอยู่ตาม

บริบทของโรงเรียนและก าหนดแนวปฏิบัติ บทบาท หน้าที่และรายละเอียดงาน ได้ดังนี้  
 

1. โครงสร้างกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน เป็นดังนี ้
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อ านวยการโรงเรียน คณะกรรมการบริหาร 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ก 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

1.งานส านักงานและสารสนเทศ 7.งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
- สภานักเรียน 

 

 
2.งานส่งเสริมกิจการนักเรียน 

3.งานส่งเสริมคุณธรรมนักเรียน 

4.งานส่งเสริมพฤติกรรมและวินัย
นักเรียน 

5.งานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

6.งานระดับชั้นและครูที่ปรึกษา 
                 - งานระดับชั้น 

- งานครูที่ปรึกษา 
 

8.งานปกครองนักเรียน 
                 - งานปกครอง 

- สารวัตรนักเรียน 

9.งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

10. งานจราจรและป้องกันอุบัติเหตุนักเรียน 

11. งานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 



 

 

ประกาศ 
ระเบียบโรงเรียนซับบอนวิทยาคม 

ว่าด้วยความประพฤติและการปฏิบัติตนของนักเรียนโรงเรียนซับบอนวิทยาคม  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

ด้วยทางโรงเรียนซับบอนวิทยาคม อ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ เห็นสมควรที่จะก าหนด ระเบียบของโรง
เรียกว่าด้วยการพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนและเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการส่งเสริมให้นักเรียนประพฤติตนในทางท่ีพึงประสงค์ก าหนดระเบียบว่าด้วยการพัฒนา
พฤติกรรมนักเรียน ไว้ดังต่อไปนี้ 

 
          หมวดที่ ๑ 
          บททั่วไป 

 
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า“ระเบียบโรงเรียนซับบอนวิทยาคมว่าด้วยความประพฤติและการปฏิบัติตนของนักเรียน

โรงเรียนซับบอนวิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๓” 
ข้อ ๒ ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศใช้เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบโรงเรียนว่าด้วยการพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนของโรงเรียนซับบอนวิทยาคม  
 พ.ศ.๒๕๖๒   และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ ๔  ในระเบียบนี้“โรงเรียน” หมายถึงโรงเรียนซับบอนวิทยาคมอ าเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์  

“นักเรียน” หมายถึง นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนซับบอนวิทยาคม  
“ครู” หมายถึงครูที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการในโรงเรียนซับบอนวิทยาคม  
“ผู้อ านวยวยการ” หมายถึง ผู้อ านวยการโรงเรียนซับบอนวิทยาคม 
“การพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน” หมายถึง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนที่ประพฤติผิด 

หรือฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนโดยใช้กิจกรรม หรือการลงโทษตามระดับความผิดที่กระท าและสนับสนุน 
ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม 

“พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์” หมายถึง พฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออกในทางที่ผิด ฝ่าฝืน ต่อ
กฎระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียน กฎกระทรวง ความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษาและพฤติกรรมก าหนดความ ที่
ขัดต่อศีลธรรมอันดีงามคมชองสังคม 

“พฤติกรรมที่พึงประสงค์” หมายถึง พฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออกในทางที่ถูกต้อง  
  กระท าความดีอันเกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมผู้อื่น สมควรได้รับการยกย่อง เชิดชู เป็นแบบอย่างที่ดีและควร
ได้รับรางวัล 

“การกระท าความผิด” หมายถึงการที่นักเรียนประพฤติผิด ฝ่าฝืนระเบียบ ค าสั่ง แนวปฏิบัติ 
ข้อบังคับชองโรงเรียน หรือกฎกระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา ๒๕๔๘ 

          “ท ากิจกรรม” หมายถึง การให้นักเรียนที่กระท าผิด ท ากิจกรรมบ าเพ็ญตนให้เป็น ประโยชน์ต่อ
ตนเอง ผู้อ่ืน ส่วนรวมหรือสังคม   

ข้อ ๕  ให้ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ รักษาการผู้อ านวยการที่ผู้อ านวยการมอบหมายเป็นผู้รักษาตามระเบียบ  



                                                                 
หมวดที่ ๒ 

ว่าด้วยการปฏิบัติตนเองนักเรียนโรงเรียนซับบอนวิทยาคม 
 

ข้อ ๖  แนวปฏิบัติทั่วไปของนักเรียนโรงเรียนซับบอนวิทยาคม 
(๑) ต้องยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และระบอบประชาธิปไตย ของไทย 

   (๒) ต้องเป็นผู้ตั้งใจเรียน เอาใจใส่ต่อการเรียน 
   (๓) ต้องปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด 
   (๔) ต้องรักษาศักดิ์เกียรติยศชื่อเสียง ของโรงเรียนและตนเอง 
   (๕) ต้องเคารพและมีความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ ครู ผู้มีพระคุณ และโรงเรียน  
   (๖) ต้องมีความสามัคคีกลมเกลียว ช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือซึ่งกันและกัน  
   (๗) ต้องมีบุคลิกภาพสะอาด สุภาพเรียบร้อย สมกับเป็นผู้ที่มีวัฒนธรรมอันดีงา 
   (๘) ต้องเป็นผู้อนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีอันดีงาม และธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
   (๙) ต้องมีความเสียสละต่อส่วนรวม ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว  
  (๑๐) ต้องไม่เก่ียวข้องกับสิ่งเสพติดและอบายมุขท้ังปวง 

ข้อ ๗  การปฏิบัติตนของนักเรียนการมาโรงเรียน 
  (๑) แต่งกายให้เรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบโรงเรียน 
  (๒) จัดเตรียมสมุด หนังสือ และอุปกรณ์การเรียนมาตามตารางเรียนประจ าวัน 
  (๓) ท าความเคารพผู้ปกครองก่อนออกจากบ้าน 
  (๔) โดยสารหรือขับข่ียานพาหนะด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามกฎจราจร 
  (๕) มาโรงเรียนก่อนเวลา ๐7.50 น. 
  (๖) ท าความเคารพครู ไหว้พระและเดินเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบเมื่อมาถึงโรงเรียน  
  (๗) เริ่มเข้าแถวเพื่อท ากิจกรรมหน้าเสาธงเวลา ๐๘.๐๕ น. (เพลงมาร์ชโรงเรียน) 
  (๘) ออกจากโรงเรียนเมื่อถึงเวลาเลิกเรียนเท่านั้น (ต้องมีการขออนุญาตจากครูก่อนออกนอกสถานที่ทุก

ครั้ง) 
ข้อ ๘  การปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในห้องเรียน 

(๑) ต้องเข้าเรียนตรงต่อเวลา 
(๒) ต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เคารพเชื่อฟังครูผู้สอน 
(๓) รักษากริยามารยาท ระเบียบวินัย ให้เรียบร้อย 
(๔) ดูแลรักษาความสะอาด เรียบร้อยของห้องเรียนและวัสดุครุภัณฑ์อยู่เสมอ  
(๕) การเข้าและออกห้องเรียนขณะเรียนต้องขออนุญาตและท าความเคารพครูผู้สอน  
(๖) ไม่น าอาหาร เครื่องดื่มใดๆ เข้ามารับประทานในห้องเรียน 
(๗) ไม่ท าความสกปรก หรือเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ห้องเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต  
(๘) ไม่วิ่งเล่น ส่งเสียงดังอ่ืนทั้งในและนอกเวลาเรียนรบกวนผู้ 
(๙) ฟัง คิด และซักถามครูผู้สอนเมื่อมีปัญหาไม่เข้าใจ แล้วจดบันทึกไว้เสมอ  
(๑๐) เมื่อเปลี่ยนห้องหรือสถานที่เรียนต้องเดินแถวเป็นระเบียบเรียบร้อย 

ข้อ ๙  สิ่งท่ีนักเรียนต้องไม่น าเข้ามาในโรงเรียน 
(๑) อาวุธ สิ่งเทียบอาวุธ วัตถุระเบิด วัตถุอันตรายอ่ืนๆ 
(๒) สื่อลามกอนาจาร 
(๓) สิ่งเสพติดให้โทษ 
(๔) อุปกรณ์เก่ียวกับการพนันทุกประเภท 
(๕) อุปกรณ์สื่อสารอิเลคทรอนิคส์ได้แก่โทรศัพท์มือถือยกเว้นได้รับอนุญาตจากครู งานปกครองเท่านั้น 



(๖) เครื่องเล่นเพื่อความบันเทิงต่างๆ ยกเว้นสิ่งที่โรงเรียนส่งเสริม 
(๗) สิ่งของฟุ่มเฟือย เครื่องประดับ ของมีค่า ซึ่งไม่มีความจ าเป็นต่อการเรียน  

 
   (๘) อุปกรณ์ สิ่งพิมพ์ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการจ าหน่ายสินค้า 

(๙) บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่ผู้ปกครอง หรือคนในครอบครัว  
(๑๐) ห้ามน าสัตว์เลี้ยงเข้ามาในโรงเรียน 
(๑๑) สิ่งที่ขัดต่อกฎหมายบ้านเมือง ระเบียบ ประกาศ แนวปฏิบัติใดๆ ของราชการ  
(12) ห้ามน าอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดเข้ามาในโรงเรียน 

ข้อ ๑๐  การแสดงความเคารพ 
ก. ในห้องเรียน 

(๑) ครเูข้าสอน หรือเลิกการสอน ให้หัวหน้าห้องบอกนักเรียนท าความเคารพ  
(๒) เมื่อมีผู้มาเยี่ยมเยือนหรือมาให้ความรู้ ให้ครูผู้สอนแนะน าให้นักเรียนหัวหน้าห้องบอกท าความเคารพ

เช่นเดียวกับการเคารพครู 
ข. นอกห้องเรียน 

(๑) แสดงความเคารพครูและผู้อาวุโส ด้วยการหยุดเดิน ยืนตรง ท าความเคารพด้วยการไหว้ หรือโค้ง
ค านับ พร้อมกล่า“สวัสดีครับว่า”“สวัสดีค่ะ” 

(๒) กรณีท่ีนักเรียนไม่สามารถยกมือไหว้ได้เนื่องจากถือสัมภาระสิ่งของอยู่ ให้นักเรียน หยุด ยืนตรง พร้อม
กล่าวค าว่า“สวัสดีครับ” “สวัสดีค่ะ” 

(๓) การเดินผ่านครูหรือผู้อาวุโสกว่า นักเรียนต้องขออนุญาตและน้อมตัวลงเล็กน้อย เมื่อ เดินผ่านไป 
ข้อ ๑๑  การปฏิบัติตนต่อเพื่อนนักเรียน 

(๑) มีความสามัคคี กลมเกลียวกัน 
(๒) ช่วยเหลือ เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ เพื่อนนักเรียนในทางที่ถูกท่ีควร 
(๓) ยกย่อง ให้เกียรติแก่เพ่ือนนักเรียนด้วยกัน 
(๔) พูด และแสดงกริยามารยาทสุภาพ ต่อนักเรียนทุกคน 
(๕) เคารพนักเรียนรุ่นพี่ หรือผู้อาวุโสกว่า 
(๖) ไม่ชักชวน ยุยงส่งเสริมให้ผู้อื่นประพฤติปฏิบัติตนในทางท่ีไม่เหมาะสม 
(๗) เคารพและปฏิบัติตาม มติ แนวปฏิบัติของสภานักเรียน 

ข้อ ๑๒  การปฏิบัติตนในการสอบ 
(๑) แต่งกายให้เรียบร้อยตามระเบียบโรงเรียน 
(๒) ดูตารางสอบล่วงหน้าและเตรียมอุปกรณ์การท าข้อสอบให้พร้อมเสมอ  
(๓) ไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาพอสมควร 
(๔) ไม่เข้าห้องสอบก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ควบคุมห้องสอบ 
(๕) ไม่น าเอกสาร อุปกรณ์ใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าในห้องสอบ  
(๖) นั่งประจ าที่นั่งสอบตามที่ก าหนด 
(๗) กรอกข้อมูลประจ าตัวผู้สอบ วิชาที่สอบ วันเวลาสอบ ให้ครบถ้วน 
(๘) ปฏิบัติตามค าชี้แจงในการสอบอย่างเคร่งครัด 
(๙) ไม่ทุจริต คัดลอก หรือให้ผู้อ่ืนคัดลอกค าตอบ โดยเด็ดขาด 
(๑๐) ปฏิบัติตนสุภาพ ไม่พูดคุยกับผู้อ่ืนในขณะสอบ โดยไม่ได้รับอนุญาต 
(๑๑) ไม่ออกหองสอบก่อนเวลาที่ก าหนด 
(๑๒) เมื่อส่งข้อสอบและออกจากห้องสอบแล้วไม่ส่งเสียงหรือรบกวนผู้อ่ืน  

ข้อ ๑๓  การร่วมกิจกรรมของทางโรงเรียนในการจัดการศึกษาของทางโรงเรียน นั้น จ าเป็นต้องจัดให้มีกิจกรรม
ต่างๆ ทั้งในหลักสูตร เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ ดังนั้นเมื่อโรงเรียน



ก าหนดหรือแจ้ง ให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ก็ตาม นักเรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมอย่างตั้งใจ ตามวัน เวลา และ
สถาน นั้นอย่างเคร่งครัด ยกเว้นมีเหตุจ าเป็นให้ผู้ปกครองมาขออนุญาตก่อนเสมอ  

   
ข้อ ๑๔  การร่วมกิจกรรมนอกโรงเรียน 
นักเรียนมีความประสงค์จะไปร่วมกิจกรรมอ่ืนๆ กับหน่วยงาน องศ์กร ชุมชนภายนอก  

ในเวลาเรียนซึ่งไม่ใช่กิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น หรือเป็นกิจกรรมที่ขัดต่อระเบียบของโรงเรียน การจะน านักเรียนไปร่วม
กิจกรรมขออนุญาตมายังโรงเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร หรือมีผู้ปกครองมา ขออนุญาตกับทาง โรงเรียน เมื่อได้รั บอนุญาต
จึงสามารถไปร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ 

ข้อ ๑๕  การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน 
เมื่อนักเรียนมีความจ าเป็นต้องออกนอกบริเวณโรงเรียนในเวลาเรียน ให้นักเรียนปฏิบัติตามระเบียบ และข้ันตอนวิธีการ  
ที่โรงเรียนก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

(๑) ผู้ปกครองมาเป็นผู้ขอรับออกจากบริเวณโรงเรียนโดยมีเหตุผลความจ าเป็น 
(๒) มีครูเป็นผู้รับรองว่ามีเหตุผลความจ าเป็นต้องออกนอกบริเวณโรงเรียน 
(๓) เป็นนักเรียนที่เข้ามาเรียนขออนุญาต 
(๔) แต่งกายด้วยชุดนักเรียนโรงเรียนซับบอนวิทยาคม 

 
การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนต้องปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ 

(๑) ผู้ปกครองหรือครูน านักเรียนมาแจ้งเหตุผลความจ าเป็นและช่วงเวลาที่ต้องขอ อนุญาตน านักเรียนออกนอก
บริเวณโรงเรียน โดยบันทึกขออนุญาตตามแบบที่คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียนก าหนด  
        (๒) นักเรียนน าแบบบันทึกไปแจ้งครูประจ าชั้น หรือครูที่ปรึกษา และครูเวรประขออนุญาตลงนามรับทราบการขอ
อนุญาต 

(๓) ให้คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียนเป็นผู้ลงนามอนุญาตในแบบบันทึกแล้วบัน ข้อมูลการขออนุญาตของ
นักเรียนที่ขออนุญาต สมุดบันทึกการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนของฝ่ายลงในกิจการนักเรียน  

(๔) นักเรียนรับบัตรอนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนต้องาบัตรพกติดตัวไปด้วยขณะ อยู่นอกบริเวณโรงเรียน  
(๕) เมื่อนักเรียนกลับเข้ามาในโรงเรียนตามเวลาที่ก าหนด ให้แสดงบัตรต่อครูฝ่ายกิจการ นักเรียนพร้อมคืนบัตรแก่

ผู้ให้อนุญาต 
(๖) ผู้อนุญาตรับบัตรคืนและบันทึกการกลับมารายงานตัวของนักเรียนที่ขออนุญาตสมุดบันทึกการขออนุญาตออก

นอกโรงเรียนของฝ่ายกิจการนักเรียน 
ข้อ ๑๖  การใช้พาหนะในโรงเรียน 
(๑) ห้ามนักเรียนน ารถยนต์มาโรงเรียนขี่จักรยานยนต์และขับ จักรยาน หรือ ยานพาหนะใดๆ บริเวณ

โรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต ในวันและเวลาราชการ 
(๒) ให้นักเรียนหยุดรถ ดับเครื่องยนต์ แล้วจูงจักรยานยนต์ จักรยานเมื่อมาถึงประตูโรงเรียนเพื่อท าความ

เคารพครู น ารถไปจอดไว้ในที่ท่ีจัดให้จอดพร้อมล็อคหรือใส่กุญแจเพื่อความปลอดภัยทุกครั้ง  
(๓) นักเรียนที่โดยสารมากับรถยนต์รับส่งนักเรียน หรือรถประจ าทาง ให้ลงที่หน โรงเรียนแล้วเดินเป็น

แถวเข้าโรงเรียน ท าความเคารพครูอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย ส าหรับการข้ึนรถหลังเลิกเรียน ให้นักเรียนขึ้นตาม
จุดที่โรงเรียนก าหนดเท่านั้น 

 
ข้อ ๑๗  การใช้อาคารเรียน สถานที่ ห้องปฏิบัติการ และห้องพิเศษ 
(๑) ห้ามเข้าห้องโดยไม่ได้รับอนุญาตจากครูประจ าห้องนั้นๆ 
(๒) ปฏิบัติตามระเบียบการใช้อาคาร ห้องปฏิบัติการ ห้องพิเศษต่างๆ ตามระเบียบ ใช้ห้อง และควรมีครู

เป็นผู้ดูแลอย่างเคร่งครัด 
(๓) ไม่เคลื่อนย้าย หรือเปลี่ยนแปลงวัสดุ ในห้องโดยเด็ดขาดอุปกรณ์ใดๆ 



ข้อ ๑๘  ประกาศนี้ ถือเป็นแนวปฏิบัติเพื่อให้นักเรียนได้อยู่ร่วมกันในโรงเรียนอย่างสะดวกและ
ปลอดภัย หากนักเรียนคนใดฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบัติตาม ถือว่ากระท าผิดระเบียบ จะถู ตามระเบียบโรงเรียนซับ
บอนวิทยาคมว่าด้วยการพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน ของโรงเรียนซับบอนวิทยาคม  

 
 

หมวดที่ ๓ 
ว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งกายของนักเรียน 

 
ข้อ ๑๙ เครื่องแบบและการแต่งกายของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

๑. นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
๑.๑ เสื้อ เป็นแบบเชิ้ตผ้าขาวเกลี้ยงคอตั้งเนื้อหนาตลอดผ่าอกมีสายที่อก เสื้อกว้าง ๓.๕ – ๔.๐ ซ.ม. 

กระดุมสีขาวแบบศูนย์กลาง๑ซ.ม. จ านวน ๕ เม็ด แขนยาวเพียงข้อศอก มีกระเป๋าติด แนวราวนมเบื้องซ้าย ๑ 
กระเป๋า  

ขนาดกว้างตั่งแต่ ๘–๑๒ ซ.ม. ลึก ๑๐ ซ.ม. พอเหมาะกับขนาดของเสื้อ เมื่อ สวมใส่ให้ชายเสื้ออยู่ภายในกางเกง มองเห็น
เข็มขัดชัดโดยรอบ 

๑.๒ กางเกง เป็นกางเกงไทยใช้ผ้าสีกากี ชนิดผ้าโทเลหรือผ้ามัน ห้ามใช้ผ้าเมตรหรือเวสปอยท์ มีจีบหน้า 
๒ มีหูเข็มขัด ๖ – ๗ หู ขาส้นเหนือสะบ้าหัวเข่าไม่เกิน ๕ ซ.ม. ความกว้างของปลายขาพับเข้าในกว้าง ๕ ซ.ม. ผ่า
กลางส่วนหน้าติดซิปะเป๋าตามแนวตะเข็บข้างมีกร ข้างละ๑กระเป๋า ไม่มีกระเป๋า หลัง กางเกงต้องสวมทับชายเสื้อ
ไว้ให้เรียบร้อย ห้ามเปลี่ยนแปลงสีของกางเกง 

๑.๓ เข็มขัด อนุญาตให้ใช้เข็มขัดหนังขนาดหน้ากว้างตั้งแต่ ๒.๕- ๔ ซ.ม.ตามลักษณะรูปร่างของนักเรียน 
หัวเข็มขัดเป็นโลหะสีทอง รูปสี่เหลียม ชนิดหัวกลัดรูเดียวมีปลอกสี ๑ ปลอก ส าหรับสอดปลายเข็มขัด ห้ามเสริม
แต่งเข็มขัดในลักษณะอ่ืนใด นักเรียนที่เป็นลูกเสือให้ใช้แทนได้  

๑.๔ รองเท้า ให้ใช้รอเท้าชนิดหุ้มส้นชนิดผูกเชือกใบสีน้าตาลผ้าไม่มีลวดลาย หรือสีอ่ืนปน โดยสอดเชือก
ผูกรองเท้าทุกรูของรองเท้า 

๑.๕ ถุงเท้า ให้ใช้ถุงเทน้าสั้นสีน้ าตาลยาวเหนือตาตุ่มตั่งแต่ ๑๐ซ.ม. ขึ้นไปแต่ไม่ เกินกลางหน้าแข้ง ไม่พับ
หรือไม่ม้วนถุงเท้า ถุงเท้าไม่มีลวดลายหรือสีอื่นปน 

๑.๖ ทรงผม  จะไว้ผมสั้นหรือยาวก็ได้ กรณีไว้ผมสั้นให้ไว้ทรงนักเรียนเท่านั้น  กรณีไว้ผมยาว ความยาว
ตีนผมไม่ควรเกินรองทรงสูง ผมด้านหน้ายาวไม่เกินคิ้ว ไม่กันขอบรอบด้าน 
 
๒. นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

๒.๑ เสื้อ ใช้แบบเดียวกันกับนักเรียนชายระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
๒.๒ กางเกง ให้ใช้ผ้าสีด า ชนิดผ้าโทเลหรือผ้ามัน ห้ามใช้ผ้าฝ้ายหรือผ้าเวสปอยท์ รูปแบบกางเกงใช้แบบ

เดียวกันกับรูปแบบกางเกงนักเรียนชายระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
๒.๓ เข็มขัด ให้ใช้เข็มขัดหนังสีด ให้ใช้เข็มขัดสีน้ าตาล อนุญาตขนาดกว้าง ตั้งแต่๒.๕ - ๔ ซ.ม. ตาม

ลักษณะรูปร่างของนักเรียน หัวเข็มขัดเป็นโลหะสีเงินผ้ารูปสี่ชนิดเหลี่ยมผ้ากลัด สายของเข็มขัดต้องไม่มีลวดลาย
ใดๆ 

๒.๔ รองเท้า  ให้ใช้รองเท้าชนิดหุ้มส้นชนิดผูก เป็นรองเท้าหนังหรือผ้าใบไม่มีลวดสายหรือสีอื่นปน 
๒.๕ ถุงเท้า ให้ใช้ถุงเท้าสั้นขาวเนื้อเรียบสี ยาวเหนือตาตุ่มตั่งแต่๑๐ซ..ขึ้น ไปแต่ไม่เกินครึ่งน่องหรือเสมอ

หน้าแข้ง ไม่พับถุงเท้า และถุงเท้าต้องไม่มีสวดลายใดๆตัวหนังสือหรือรูปภาพเช่น เป็นต้น  
๒.๖ ทรงผม จะไว้ผมสั้นหรือยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาว ความยาวตีนผมไม่ควรเกินรองทรงกลาง ผม

ด้านหน้าความยาวไม่เกินคิ้ว ไม่กันขอบรอบด้าน 



 
๓. นักเรียนหญิงช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 

๓.๑ เสื้อ ให้ใช้ผ้าขาวเกลี้ยง ไม่บางเกินไป แขนเสื้อให้ใช้แบบกลาสี แขนสั้นปลายแขนย่น และต้องสวม
เสื้อสับในสีขาวก่อนสวมเครื่องแบบ ห้ามใส่เสื้อยืดคอกลมชนิดติดคอ กระเป๋าริมขอบเสื้อด้านล่างข้างขวาขนาด  ๘×๑๐ ซ.
ม. 
ขอบชายเสื้อด้านล่างพับเข้าด้านในเข้า๑นิ้วความยาวของชายเสื้อติดรงบริเวณข้อมือเมื่อยืดตรง ให้ใช้ผ้าผูกคอสีกลมท่า  
ชายสามเหลี่ยมผูกเงื่อนกลาสี แยกชายประมาณ ๒.๕ นิ้ว 

๓.๒ กระโปรง ใช้ผ้าสีกลมท่าเนื้อเกลียงไม่มีลวดลายและไม่บางเอวกระโปรงมีขอบกว้าง ๓-๔ซม. แบบ
กระโปรงใช้แบธรรมดา ด้านหน้าและด้านหลังพับเป็นจีบข้างละ ๓ จีบกระโปรง หันออกด้านนอก เย็บทับจีบกระโปรง 
จากขอบเอวลงมาไม่เกิน ๑๐ ซ.ม. แต่ไม่เกินครึ่งน่อง ชายกระโปรงหน้าล่าง พับเข้าด้านในกว้าง ๒.๕– ๔ ซ.ม. 

๓.๓ ถุงเท้า ให้ใช้ถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย เวลาสวมใส่ให้พับขอบลงมาแล้ จากก่ึงกลางข้ึนไปสูงไม่น้อย
กว่า ๓ นิ้ว แต่ไม่เกินก่ึงกลางของหน้าแข้งตนเอง ถ้าใช้ถุงเท้าที่ไม่พับขอบบน ต้องสูงจากตาตุ่มไม่น้อยกว่า๓นิ้วแต่
ไม่เกินกึ่งกลางของหน้าแข้งตนเอง 

๓.๔ รองเท้า ให้ใช้รองเท้าหนังสีด า ไม่มีลวดลายหรือสีอื่นปน แบบรองเท้าแบบหุ้มส้นสีด า  
ส้นสูงไม่เกิน ๓ ซ.ม.หัวมน มีสายรัดหลังเท้า รองเท้าผ้าใบให้ใช้สีขาวล้วน ไม่มีลวดลาย ๓.๕ ทรงผม  จะไว้ผมสั้นหรือยาวก็
ได้ กรณีไว้ผมสั้นความยาวระดับติ่งหู ปลายผมตัดตรง กรณีไว้ผมยาวให้ยาวได้ไม่เกินกึ่งกลางหลัง รวมผมด้วยโบว์สีขาว
แบบธรรมดา ขนาด 1 นิ้ว  ด้านหน้าไม่ตัดหน้าม้า 

๓.๖ การตกแต่งใบหน้า ห้ามใช้เครื่องส าอางใดๆ ตกแต่งบริเวณใบหน้าหรือ ส่วนอื่นใดของร่างกายที่ไม่
เหมาะสมกับสภาพนักเรียนลิบมันแป้งฝุ่นให้ใช้ท าความสะอาดส่วนต่างๆของร่างกาย ได้ในบางกรณีเช่นหลังจากเรียนพละ
ศึกษาหรือท ากิจกรรมของโรงเรียนและห้ามตกแต่งใบหน้าโดยวิธีการต่างๆผิดธรรมชาติ 

 
๔. นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

๔.๑ เสื้อ ให้ใช้ผ้าสีขาวเกลี้ยงไม่บางเกินควร แบบเสื้อเป็นแบบคอเชิ้ตปลายแขนรัด ผ่าอกตลอด ที่อกเสื้อ
ท าฉากตลบข้างในกว้าง ๓ ซ.ม. ติดกระดุมสีขาว ๕ เม็ด ตัวเสื้อไม่รัดรูปและสวมทับเสื้อทับในสีขาวอีกชั้นหนึ่ง ให้
ชายเสื้ออยู่ในขอบกระโปรง เมื่อมองดูให้เห็นเข็มขัดโดยรอ 

   ๔.๒ กระโปรง ให้ใช้แบบเดียวกันกับนักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นแต่เป็นสีกลมท่า 
                    ๔.๓ ถุงเท้าและรองเท้า ให้ใช้แบบเดียวกันกับนักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
                    ๔.๔ เข็มขัด ให้ใช้เข็มขัดหนังสีด ากว้างประมาณ ๓-๔ ซ.ม.หวัเข็มขัดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าชนิดหัวกลัด สี
เดียวกับสายเข็มขัด มีปลอกและตัวหนีบเข็มขัด ซึ่งต้องเป็นสีเดียว ลวดลายหรือการตกแต่งใดๆ 

๔.๕. ทรงผม  จะไว้ผมสั้นหรือยาวก็ได้ กรณีไว้ผมสั้นให้ไว้ระดับติ่งหู ปลายผมตัดตรง กรณีไว้ผมยาวให้
ยาวได้ไม่เกินกึ่งกลางหลัง รวมผมด้วยโบว์สีขาว ขนาด 1 นิ้ว  ด้านหน้าไม่ตัดหน้าม้า 
          ๔.๖. การตกแต่งใบหน้า ห้ามใช้เครื่องส าอางใดๆตกแต่งบริเวณใบหน้าหรือส่วนอื่นใดของร่างกายที่ไม่

เหมาะสมกับสภาพนักเรียนลิบมันแป้งฝุ่นทาให้ใช้ท าความสะอาดส่วนต่างๆของร่างกาย ได้ในบางกรณี เช่น   
หลังจากเรยีนพลศึกษาหรือท ากิจกรรมของโรงเรียนและห้ามตกแต่งใบหน้าโดยวิธีการผิดธรรมชาติ  

 
๕. เครื่องหมายของโรงเรียนและการแต่งกาย 

๕.๑. ให้ปักอักษรย่อ. ที่อกเสื้อเบื้องขวาด้วยด้ายสีน้ าเงิน ๑ ปักทึบกว้าง ๑ ซ.ม. สูง๑.๕ ซ.ม. 
         ๕.๒ การปักชื่อและช่ือสกุลของนักเรียน ให้ปักทึบหรือเดินตัวเส้นพิมพ์ ๑ ซ.ม. ที่อกเบื้องซ้ายในระดับ
เดียวกับการปักอักษรย่อ ซ.ว. 
         ๕.๓ ให้ปักเครื่องหมายบอกระดับชั้นเรียนหน้าอกเสื้อด้านซ้าย โดยให้ปักเป็นวงกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 
 ๐.๓ ซ.ม. ตามระดับชั้นดังนี้ 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่๑และ๔  จ านวน ๑ จุด 



ระดับมัธยมศึกษาปีที่๒และ๕  จ านวน ๒ จุด 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่๓และ๖  จ านวน ๓ จุด 
๕.๔ การปักเครื่องหมาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นก าหนดด้วยสีน้ าเงิน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายก าหนดให้ปักด้วยสีน้ าเงิน 
๖. เครื่องแบบพลศึกษา 

๖.๑. ให้ใช้เสื้อและกางเกงท่ีโรงเรียนก าหนด ซึ่งจ าหน่ายโดยฝ่ายสวัสดิการโรงเรียนซับบอนวิทยาคม 
           ๖.๒ ให้ปักช่ือและช่ือสกุล ที่อกเสื้อด้านซ้ายเป็นภาษาไทยเหนือกระเป๋าน้ าเงินตัวพิมพ์สูงขนาดธรรมดา 

ขนาด ๑ ซ.ม. 
๖.๓ นักเรียนหญิงใช้รองเท้าผ้าใบสีขาว นักเรียนชายระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นใช้รองเท้าผ้าใบสี

น้ าตาลและนักเรียนนักเรียนชายระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายใช้รองเท้าผ้า  
  ๗. เครื่องแบบลูกเสือ ให้ใช้ระเบียบการเครื่องแบบลูกเสือของคณะลูกเสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ  
  ๘. เครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร ให้ใช้ระเบียบการเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารกรมการรักษาดินแดน  
  ๙. เครื่องประดับ ห้ามใช้เครื่องประดับต่างๆ เช่น สร้อยคอแหวนสร้อยทองต่างหู หวีสับ โบว์ผูกผมสีต่างๆ ซึ่งถ้า

ครูอาจารย์พบเห็นสามารถยึดของดังกล่าว ไว้ที่ห้องปกครองและจะให้ผู้ปกครองรับคืน (จะคืนเฉพาะทองค าแท้เท่านั้น)ไม่
อนุญาตให้นักเรียนทุกคนไว้เล็บยาว แต่งเล็บ ทาเล็บหรือตกแต่งส่วนต่างๆ ของ ร่างกาย เช่น ห้ามกันค้ิว ห้ามดัดขนตา 
ห้ามสักรูปต่างๆบนร่างกายและไม่อนุญาตคอนแท็คเลนส์แฟชั่น 

  ๑๐. เครื่องแบบชุมนุมต่างๆที่นักเรียนเลือกเรียน ให้ใช้ตามค าสั่งของแต่ละชุดก าหนดขึ้น 
  ๑๑. การใช้โทรศัพท์ ให้ปฏิบัติตามหมวดว่าด้วยการใช้โทรศัพท์ศัพท์มือถือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
หมวดที่ ๔ 

ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนของโรงเรียนซับบอนวิทยาคม 
นักเรียนที่กระท าความผิด ทางโรงเรียนซับบอนวิทยาคมจะพิจารณาลงโทษตามระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการว่า

ด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั่งแต่วันที ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕63 เป็นต้น
ไป  

ดังมีรายละเอียดดังนี้ 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา๖ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ จึงวางระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา ดังต่อไปนี้  

(๑) ระเบียบนี้เรียกว่า“ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและ นักศึกษา พ .ศ. ๒๕๔๘”. 
 (๒) ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 

           (๓) ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ .ศ. ๒๕๔๓ 
           (๔) ในระเบียบนี้“ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา” หมายความว่า ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ผู้อ านวยการ 
อธิการบดี หรือหัวหน้าของโรงเรียนหรือสถานศึกษา หรือต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนของโรงเรียนนั้น 
“กระท าความผิด” หมายความว่า การที่นักเรียนหรือนักศึกษาประพฤติผ่าฝืนระเบียบ ข้อบังคับของสถานศึกษา หรือของ
กระทรวงศึกษาธิการ หรือกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนและ นักศึกษา 
“การลงโทษ” หมายความว่าการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาท่ีกระท าความผิด โดยมี ความมุ่งหมายเพ่ือการอบรมสั่งสอน  

(๕) โทษที่จะลงโทษแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่กระท า 5 ความผิดสถานดังนี้มี 
(๑) ว่ากล่าวตักเตือน 
(๒) ท าทัณฑ์บน 
(๓) ตัดคะแนนความประพฤติ 
(๔) ท ากิจกรรมเพ่ือให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
(5) ลงโทษนักเรียนและนักศึกษาด้วยวิธีรุนแรง หรือแบบกลั่นแกล้ง หรือลงโทษด้วยความโกรธ หรือด้วย

ความพยาบาท โดยค านึงถึงอายุของนักเรียนหรือนักศึกษา และความร้ายแรงของ พฤติการณ์ประกอบการลงโทษด้วย การ
ลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาให้เป็นไปเพื่อเจตนาที่จะแก้นิสัยและความประพฤติ ดีของนักเรี ยนหรือนักศึกษาให้รู้ส านึกใน
ความผิดกรรมตนในทางที่ดีต่อไปและกลับพฤติกรรมให้ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา หรือผู้ ที่บริหารโรงเรียนหรือ
สถานศึกษา เป็นผู้มีอ านาจการลงโทษนักเรียน นักศึกษา 

(๗) การว่ากล่าวตักเตือน ใช้ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษากระท าความผิดไม่ร้ายแรง 
(๘) การท าทัณฑ์บนใช้ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษาที่ประพฤติตนไม่เหมาะสม สภาพ นักเรียนหรือ

นักศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา หรือกรณีท าให้เสื่อมเสีย ชื่อเสียงเกียรติศักดิ์ของ
สถานศึกษา หรือฝ่าฝืนระเบียบของสถานศึกษา หรือได้รับโทษว่ากล่าวตักเตือน ไม่เข็ดหลาบ การท าทัณฑ์บนให้ท าเป็น
หนังสือ และเชิญบิดามารดาหรือผู้ปกครองมาบันทึกรับทราบ ความผิดและรับรองการท าทัณฑ์บนไว้ด้วย  

(๙) การตัดคะแนนความประพฤติ ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการตัดคะแนน ความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษาของโรงเรียนซับบอนวิทยาคมและให้ท าบันทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน  
   

(๑๐) ท ากิจกรรมเพ่ือให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช้ในกรณีท่ีนักเรียนและนักศึกษามี ความผิดที่สมควรต้อง
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการ  

 
 



 
                                                    หมวดที ่๕ 

ประเภทของการกระท าความผิด การตัดคะแนนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค ์
และการลงโทษหรือปรับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค ์

 
ข้อ ๒๐ นักเรียนทุกคนมีะแนนพฤติกรรม ๑๐๐ คะแนน เมื่อเริ่มเข้าศึกษาในโรงเรียนหรือเมื่อ เปิดภาคการศึกษา

ใหม่ ยกเว้นนักเรียนที่ถูกท าทัณฑ์บนในปีการศึกษาท่ีผ่านมาให้มีคะแนนสะสมเท่ ข้อที่๑๔ ของระเบียบนี้ 
ข้อ ๒๑ นักเรียนจะถูกตัดคะแนนเมื่อมีความประพฤติที่ไม่พึงประสงค์ โดยให้แบ่งระดับ ลักษณะการกระท าผิด

และเกณฑ์การตัดคะแนนพฤติกรรม ดังนี้ 
 

ระดับความผิด ลักษณะการกระท าผิด ตัดคะแนนพฤติกรรม 
สถานเบา - ทิ้งขยะไม่ถูกท่ีหรือก่อความสกปรกในโรง - ๕ 

 - เข้าห้องเรียนช้า - ๕ 
 - ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น - ๕ 
 - มาโรงเรียนสาย - ๕ 
 - รับประทานอาหารในเวลาเรียน - ๕ 
 - ไม่ท าเวรหรือท าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย - ๕ 
 - ขับข่ียานพาหนะในโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต - ๕ 

 
ระดับความผิด ลักษณะการกระทำผิด ตัดคะแนนพฤติกรรม 

สถานเบา - แต่งกายหรือไว้ทรงผมผิดระเบียบ - ๕ 
 - ไม่น าข่าวสารหรือจดหมายไปแจ้งผู้ปกครอง - ๕ 
   

สถานกลาง - ขาดเรียนโดยไม่มีเหตุผลจ าเป็น - ๑๐ 
 - ไม่ร่วมกิจกรรมของทางโรงเรียน - ๑๐ 
 - กริยา วาจาไม่สุภาพ พูดเท็จ ให้การเท็จ - ๑๐ 
 - กลั่นแกล้ง รังแกผู้อ่ืน - ๑๐ 
 - น าสิ่งของต้องห้าม ไม่เหมาะสมไม่ได้รับ - ๑๐ 
 - ยุยงส่งเสริมให้ผู้อื่นกระท าความผิด - ๑๐ 
   

สถานหนัก - ฝ่าฝืน/ขัดขืนค าสั่งครู ผู้บริหาร  - ๒๐ 
 - หนีเรียนหรือกนอกบริเวณโรงเรียน - ๒๐ 
 - ขาดเรียนไม่แจ้งเหตุต่อเนื่อง ๓ วันขึ้นไป - ๒๐ 
 - แสดงกริยาก้าวร้าว ขาดสัมมาคารวะต่อผู้อาวุโส - ๒๐ 
 - ก่อความไม่สงบขึ้นในโรงเรียน - ๒๐ 
 - มั่วสุม รวมกลุ่มก่อความเดือดร้อนให้ผู้อื่น - ๒๐ 
 - ทุจริตในการเรียนและการสอบ - ๒๐ 
 - แอบอ้างบุคคลอื่นมาเป็นผู้ปกครองของตน - ๒๐ 

 
 
 



 
 

   
 - จัดให้มีหรือเล่นการพนันทุกชนิดในโรงเร - ๒๐ 
 - มีหรือเผยแพร่สื่อลามกอนาจารในโรงเรียน - ๒๐ 
 - ขาดเรียนหรือไม่แจ้งเหตุผลนานเกิน๕วันขึ้นไป - ๒๕ 
 - สูบบุหรี่ เสพสารระเหย - ๒๕ 
 - ดื่มสุรา หรือของมึนเมา - ๒๕ 
 - ชักน าบุคคลภายนอกเข้ามาก่อกวนในโรงเรี - ๒๕ 
 - ประพฤติตนไม่เหมาะสมในเชิงชู้สาว - ๓๐ 
 - ก่อเหตุทะเลาะวิวาทในโรงเรียน - ๓๐ 
 - พกพาบุหรี่ สุรา สารระเหย ในโรงเรียน - ๓๐ 
 - ลักขโมยสิ่งของ ทรัพย์สินของผู้อื่น - ๔๐ 
   

สถานร้ายแรง - ท าลายทรัพย์สินของส่วนรวมหรือของผู้อื่น -๕๐ 
 - ปลอมแปลงเอกสาร ลายมือชื่อ -๕๐ 
 - ขมขู่ กรรโชก ท าให้สูญเสียทรัพย์สิน - ๘๐ 
 - ซื้อ จ าหน่าย จ่ายแจก สิ่งมึนเมา - ๕๐ 
 - กระท าตนเสื่อมเสียด้านชู้สาวหรือทางเพ - ๕๐ 
 - ขาดเรียนไม่แจ้งเหตุผลต่อเนื่อง ๑๐ วันขึ้นไป - ๕๐ 
 - กระท าความผิดคดีอาญา - ๑๐๐ 
 - กระท าการอันเป็นปฏิปักษ์ต่อการบริหาร - ๑๐๐ 

 
 

ระดับความผิด ลักษณะการกระทำผิด ตัดคะแนนพฤติกรรม 
 - ชื้อ จ าหน่าย สารเสพติดในบริเวรสถานศึกษา - ๑๐๐ 
 - ล่วงละเมิดทางเพศท าให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย - ๑๐๐ 
 - เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี - ๑๐๐ 
 - กระท าการอันเป็นบ่อนท าลายความมั่นคง - ๑๐๐ 
 สถาบันชาติศาสนา พระมหากษัตริย์  
 - กระท าการให้เป็นการสร้างความเสื่อมเสีย - ๑๐๐ 
 เกียรติยศ ชื่อเสียง ของโรงเรียนอย่างร้ายแรง  
 

ข้อ ๒๒ นักเรียนที่กระท าผิดระเบียบของโรงเรียน หรือการกระท าทีเ่สื่อมเสียก่อให้เกิดความเสื่อมเสีย ชื่อเสียง
ของโรงเรียน สังคม หมู่คณะ หรือประพฤติฝ่าฝืนตามกฎกระทรวงก าหนดความประพฤติของนักเรีย นักศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ 
ของกระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนซับบอนวิทยาคมจะพิจารณาลงโทษตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษ
นักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ และระเบียบนี้ซึ่งโทษที่จะลงโทษแก่นักเรียนที่ กระท าผิดมี ๔ สถาน ดังนี้ 

(๑) ว่ากล่าวตักเตือน 
(๒) ท าทัณฑ์บน 
(๓) ตัดคะแนนพฤติกรรม 



(๔) ท ากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
การลงโทษนักเรียนโรงเรียนซับบอนวิทยาคมให้เป็นไปเพื่อว่ากล่าวสั่งสอน โดยเจตนาที่จะแก้ไข ความประพฤติท่ี

ไม่ดีของนักเรียนให้รู้ส านึกในความผิดที่กระท าละเว้นการประพฤติชั่ว และปรับปรุง ตนในทางท่ีดีต่อไป โดยผู้ที่จะลงโทษ
จะต้องท าการสอบสวนให้ปรากฏซึ่งข้อเท็จจริงให้ชัดแจ้งว่า ได้กระท าผิดและสมควรถูกลงโทษการลงโทษตาม (๓) (๔) ก่อน
ลงโทษให้ผู้เกี่ยวข้องเสนอความเห็นพร้อมเหตุผลประกอบต่อ  

ผู้อ านวยการโรงเรียน เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วจึงให้ลงโทษได้ ในการลงโทษนักเรียนทุกครั้งให้โรงเรียนลง
บันทึกไว้ เป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นหลักฐาน โดยจัดท าแบบบันทึกให้เหมาะสม มีการจัดเก็บและแจ้งให้ผู้ปกครอง 
นักเรียนรับทราบด้วยทุกครั้ง 

ข้อ ๒๓ การว่ากล่าวตักเตือน ใช้ส าหรับนักเรียนที่กระท าผิดทุกสถาน และในเมื่อผู้อ านวยการ โรงเรียนหรือครู
และบุคคลกรทางการศึกษาที่ผู้อ านวยการโรงเรียนมอบหมายเห็นว่าเหมาะสมและจะได้ผล                 ผู้อ านวยการ
โรงเรียนได้ออกค าสั่งของโรงเรียนมอบหมายให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนสามารถว่ากล่าว ตักเตือนนักเรียนได้  

ข้อ ๒๔ การตัดคะแนนพฤติกรรม การตัดคะแนนพฤติกรรมของนักเรียน เป็นการลง โทษเพ่ือให้ นักเรียนได้
ระมัดระวังตัวในการประพฤติผิดระเบียบและส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตนเป็นคนดีถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน เพื่อให้
เป็นการร่วมกันอบรม ตักเตือน ป้องปราม มิให้นักเรียนประพฤติตนผิดระเบียบของโรงเรียน จึงให้ครูและบุคลากรมีอ านาจ
ในตัดคะแนนพฤติกรรมนักเรียน ดังนี้ 

(1) ครูที่ปรึกษาและครูผู้สอนมีอ านาจตัดคะแนนพฤติกรรมของนักเรียนคนใดๆในหนึ่งปีการศึกษา รวมแล้วไม่
เกิน ๓๐ คะแนน 
    (๒) ครูหัวหน้าระดับมีอ านาจตัดคะแนนพฤติกรรมของนักเรียนคนใดๆในหนึ่งปีการศึกษา เมื่อรวมกับคะแนน
ที่ครูที่ปรึกษาหรือครูเวรตัดแล้วไม่เกิน ๕๐ คะแนน 
    (๓) หัวหน้างานงานพัฒนาผู้เรียนและครูงานปกครองมีอ านาจตัดคะแนนพฤติกรรมของ นักเรียนคนใดๆใน
หนึ่งปีการศึกษาเม่ือรวมกับคะแนนครูที่ปรึกษาหรือครูเวรและหัวหน้าระดับตัดแล้วไม่เกิน ๗๐ คะแนน 
    (๔) ผู้อ านวยการโรงเรียนมีอ านาจตัดคะแนนพฤติกรรมของนักเรียน ๑๐๐ คะแนน 
 ข้อ ๒๕ การแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ ให้ครูที่ปรึกษา ครูหัวหน้าระดับชั้น หัวหน้างานส่งเสริม พฤติกรรม
นักเรียนหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน ประสานงานกับหัวหน้างานกิจการนักเรียนเพื่อส่ง หนังสือถึงผู้ปกครอง
นักเรียนให้รับทราบพฤติกรรมของนักเรียน 

 ข้อ ๒๖ การเชิญผู้ปกครองมาพบทางโรงเรียนให้ครูที่ปรึกษา ครูหัวหน้าระดับชั้น หัวหน้า 
ส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน ประสานงานกับหัวหน้างานกิจการนักเรียน ท าหนังสือถึงผู้ปกครองนักเรียน เพ่ือปรึกษาหารือ
กับทางโรงเรียนในการร่วมมือแก้ไขปัญหานักเรียน 
 ข้อ ๒๗ การท ากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียน มีดังนี้ 

  (๑) ส่งตัวให้รับการอบรมตักเตือน จากครูหรือบุคคลอื่น ตามที่ก าหนด 
  (๒)ให้บันทึกการท าความดีซึ่งมีครูลงชื่อรับรองเป็นพยาน ตามท่ีก าหนด  
  (๓) ให้รายงานตัวเป็นประจ าตามวันและเวลาที่ก าหนด 
  (๔) ให้ท าบันทึกสัญญาปรับปรุงพฤติกรรมเป็นลายลักษณ์อักษร 
  (๕) ให้เข้ารับการอบรมเพ่ือปรับปรุงพฤติกรรมตามที่ก าหนด  
  (๖) ให้บ าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม ชุมชน ท้องถิ่น ตามที่ก าหนด 
  (๗ )ให้ซ่อมแซม ชดใช้ ประดิษฐ์ชิ้นงานที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ให้ท ากิจกรรม 
วิธีอ่ืนๆที่คณะกรรมการส่งเสริมกิจกการนักเรียนเห็นว่าเหมาะสม 



 

 

 ข้อ ๒๘ การท าทัณฑ์บน พิจารณาให้ท าทัณฑ์บนแก่นักเรียนที่ท าผิดและถูก ตัดคะแนน พฤติกรรม  
ตั้งแต่ ๕๐ คะแนนขึ้นไป หรือนักเรียนที่ประพฤติตนที่ไม่สมควรแก่สภาพนักเรียนตามกฎกระทรวง ก าหนดความประพฤติ
ของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ ในกรณีที่ท าให้เสื่อมเสีย ชื่อเสียงและเกียรติยศของ
โรงเรียน หรือฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนอย่างร้ายแรงหรือได้รับโทษอยู่ แล้วไม่เข็ดหลาบ ให้ท าทัณฑ์บนไว้เป็น
หลักฐานและเชิญผู้ปกครอง หรือ ผู้รับประกันพฤติกรรมนักเรียนรับทราบความละรับรองการท าทัณฑ์บนไว้ด้วย โดยให้
ผู้อ านวยการโรงเรียนพิจารณาอนุมัติเป็นผู้ท าทัณฑ์บน 
การท าทัณฑ์บนครั้งท่ี ๑ ให้เชิญผู้ปกครองของนักเรียนมารับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร การท าทัณฑ์บนครั้งท่ี ๒ ให้
ผู้ปกครองนักเรียน ผู้รับประกันพฤติกรรมของนักเรียน ข้าราชการประจ า หรือผู้น าชุมชน  

มาเป็นผู้ร่วมรับทราบและรับประกันท าทัณฑ์บนนักเรียนด้วย นักเรียนที่ได้รับโทษทัณฑ์บนแล้ว จะมีคะแนนพฤติกรรม
การศึกษาต่อไปเท่ากับคะแนนอยู่เม่ือถูกท าทัณฑ์บนครั้งแรก และโทษทัณฑ์บนจะมีผลต่อเนื่องในปี การศึกษาต่อไปจนกว่า
จะจบการชั้นที่ศึกษาอยู่ขณะนั้น 

 ข้อ ๒๙ นักเรียนที่ถูกลงโทษท าทัณฑ์บน ครั้งที่ ๑ หรือครั้งท่ี ๒ แล้ว ปรากฏว่าไม่ปรับปรุงพัฒนา 
ตนเอง หรือมีพฤติกรรมผิดระเบียบ หรือสร้างความเดือดร้อน เสื่อมเสียต่อตนเอง ผู้อ่ืน และส่วนร่วม  
ให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนเสนอปัญหารายกรณีเพ่ือให้ผู้อ านวยการวินิจฉัยแนวทางการแก้ไขปัญหา  
เช่น การส่งต่อ การแยกกลุ่มปัญหา การให้มีการเปลี่ยนสถานที่เรียนเพื่อให้สามารถปรับตัวในสภาพแวดล้อม  
เป็นต้น 
 ข้อ ๓๐ เกณฑ์การลงโทษการตัดคะแนนความประพฤติ 
 (๑) นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติรวม ๕๐ คะแนน ให้ท าทัณฑ์บนครั้ง ๑ และ เชิญผู้ปกครองมา
รับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 
 (๒) นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความปฤติระพวม ๖๐ คะแนน ให้ท าทัณฑ์บนครั้งท่ี ๑ และให้เชิญครูที่ปรึกษา 
ผู้ปกครองหรือบิดามารดา มารับรองเป็นลายลักษณ์อักษร 
 (๓) นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติรวม ๘๐ คะแนน ทางโรงเรียนแจ้งให้ ผู้ปกครองทราบโดยท า 
หนังสือพักการเรียน 
 (๔) นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติรวม ๑๐๐ คะแนน ให้ย้ายสถานศึกษาหรือให้ ผู้ปกครอง 
มาท าเรื่องลาออก 
 (๕) นักเรียนที่ถูกลงโทษในข้อ ๓,๔ จะน าคะแนนความประพฤติไปสะสมในปีการศึกษา ต่อไป 
 

 ข้อ ๓๑ ผู้มีอ านาจลงโทษนักเรียนครูอาจารย์ทุกคนมีอ านาจในการลงโทษนักเรียน ตามค าสั่ง โรงเรียนซับ
บอนวิทยาคมเรื่อง มอบหมายอ านาจการลงโทษนักเรียน ซึ่งมีแนวปฏิบัติดังนี้ 
 (๑) ลงโทษนักเรียน โดยการว่ากล่าว ตักเตือน 
 (๒) ลงโทษนักเรียนโดยการให้นักเรียนท ากิจกรรม 
 (๓) ลงโทษนักเรียนโดยการให้ย้ายสถานศึกษาหรือให้ผู้ปกครองมาลาออก เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
 (๔) คร/ูอาจารย์ทุกท่าน มีอ านาจลงโทษนักเรียนตามกฎข้อ ๑,๒ 
 (๕) หัวหน้าระดับมีอ านาจลงโทษนักเรียนตามกฎข้อ ๑,๒,๓ 
 (๖) ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ รักษาการผู้อ านวยการและคณะกรรมการฝ่ายปกครองมีอ านาจลงโทษ
นักเรียนตามกฎข้อ ๑,๒, ๓ 

 



 
หมวดที่ ๖ 

การเพิ่มคะแนนพฤติกรรม และ การส่งเสริมพฤติกรรมที่พึ่งประสงค ์
 

 ข้อ ๓๒ นักเรียนทุกคนมีคะแนนพฤติกรรม ๑๐๐ คะแนน เมื่อเริ่มเข้าศึกษาในโรงเรียนหรือเมื่อ เปิดภาค
การศึกษาใหม่ ยกเว้นนักเรียนที่ถูกท าทัณฑ์บนในปีการศึกษาท่ีผ่านมาให้มีคะแนนสะสมเท่าที่ก าหนด  

 ข้อ ๓๓ พฤติกรรมที่พึงประสงค์ และการเพิ่มคะแนนพฤติกรรม มีดังนี้ 

พฤติกรรมที่พึงประสงค์ คะแนนพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
 - เก็บสิ่งของคืนหรอประกาศหาเจ้าของโดยไม่หวังผลตอบแทน   
     (๑) มูลค่าไม่เกิน ๑๐๐ บาท + ๕ 
     (๒) มูลค่าเกิน ๑๐๐ บาท + ๑๐ 
 - เต็มใจช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียน ครู หรือ ส่วนรวม + ๑๐ 
 - ให้ข่าวสาร ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม + ๑๐ 
 - ช่วยเหลือเพ่ือนหรือผู้อื่นที่ประสบปัญหา หรือเดือนร้อ + ๑๐ 
 - เป็นตัวแทนของโรงเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน + ๑๕ 
 - สร้างชื่อเสียงที่ดีให้แก่โรงเรียน  
    (๑) ในระดับโรงเรียน + ๑๐ - ๒๐ 
    (๒) ในระดับอ าเภอ + ๑๕ - ๒๕ 
    (๓) ในระดับสหวิทยาเขต + ๒๐ - ๓๐ 
    (๔) ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/จังหวัด + ๓๐ - ๔๕ 
    (๕)ในระดับระดับภาคข้ึนไป + ๕๐ - ๑๐๐ 
  
  

         ข้อ ๓๔ แนวทางการพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน 
 (๑) นักเรียนที่มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ จะได้รับคะแนนพฤติกรรมเพ่ิมข้ึนตามของพฤติกรรมที่พึงประสงค์  
 (๒) ครูและบุคลากรทุกคนสามารถเสนอข้อเพ่ิมพฤติกรรมคะแนนพฤติกรรมที่พึง ประสงค์ของนักเรียนได้ 
โดยเสนอเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ถ้ามี 
 
          ข้อ ๓๕ นักเรียนที่มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ถือเป็นแบบอย่างท่ีดีของนักเรียนและส่วนรวมจึงควร  
แก่การยกย่อง เชิดชู หรือประกาศเกียรติคุณ ดังต่อไปนี้ 
 

ระดับคะแนนพฤติกรรมที่เพิ่มขึ้น การประกาศเกียรติคุณ 
- คะแนนสะสมเพิ่มขึ้น ไม่เกิน ๒๙ คะแนน  ย่องชมเชย 
- คะแนนสะสมเพิ่มขึ้น ๓๐ คะแนนขึ้นไป  ประกาศเกียรติคุณ 
- คะแนนสะสมเพิ่มขึ้น ๕๐ คะแนนขึ้นไป  มอบเกียรติบัตรการท าความดี 
- คะแนนสะสมเพิ่มขึ้น ๙๐ คะแนนขึ้นไป  ประกาศให้เป็นนักเรียนดีเด่นในวันส าคัญตา่งๆ 



  

หมวดที่ ๗ 
การใช้เครื่องมือติดต่อสื่อสาร 

 
                  ข้อที่ ๓๖ โทรศัพท์มือถือ โรงเรียนซับบอนวิทยาคมอนุญาตให้นักเรียนน าโทรศัพท์มือถือมา ใช้ในโรงเรียน  
โดยในเวลาเรียนต้องได้รับอนุญาตจากครูประจ าวิชา 
                       (๑) หากนักเรียนน าโทรศัพท์มือถือมาโรงเรียนและเกิดสูญหาย ทางโรงเรียนไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น  
                       (๒) หากนักเรียนน าโทรศัพท์ออกมาใช้โดยในเวลาเรียนต้องไม่ได้รับอนุญาตจากครูประจ าวิชา  
ไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตามทางโรงเรียนจะท าการยึดโทรศัพท์ แล้วให้ผู้ปกครองมารับคืน หากละเมิดครั้งที่ ๑ จะยึดไว้ ๑ เดือน
แล้วให้ผู้ปกครองมารับและแจ้งผู้ปกครองฉันทะสัญญา หากละเมิดครั้งที่ ๒ จะยึดโทรศัพท์ไว้ ๓ เดือน แล้วให้ผู้ปกครอง มารับ
และแจ้งผู้ปกครองท าฉันทะสัญญา หากละเมิดครั้งที่ ๓ ส่งเรื่องให้ผู้อ านวยการพิจารณา และด าเนินการ ตามระเบียบของ
โรงเรียนต่อไป 
                      (๓) หากนักเรียนมีความจ าเป็นที่จะติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองทางโรงเรียนมีโทรศัพท์ไว้บริการ และถ้า
ผู้ปกครองจะมาติดต่อกับนักเรียนสามารถติดต่อได้ทางครูปรึกษาหรือครูฝ่ายปกครองครู  
 

 

หมวดที่ ๘ 
แนวทางปฏิบัติการพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียน 

 

                ข้อที่ ๓๗ แนวทางปฏิบัติในกรณีเมื่อมีนักเรียนกระท าผิด 

                        (๑) ครูทุกคนมีสิทธิและหน้าที่ในการว่ากล่าวตักเตือนนักเรียนที่ได้กระท าผิด พบว่านักเรียนกระท าผิด 
ตามท่ีผู้อ านวยการมอบหมาย 
                        (๒) กรณีท่ีครูหรือบุคลากรพบนักเรียนกระท าผิดให้แจ้งต่อครูที่ปรึกษาระดับ ครูของนักเรียนที่ท าผิด หรือ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการนักเรียน เพ่ือด าเนินการต่อไป  
                        (๓) ให้ครูที่ปรึกษา และครูหัวหน้าระดับเป็นผู้ด าเนินการเบื้องต้นในการร่วมวน ความผิดอบรมดูแล
นักเรียนร่วมกับกลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน โดยบันทึกพฤติกรรมของนักเรียนตามก าหนดไว้ เป็นหลักฐาน และแจ้งผู้ปกครอง
นักเรียนทราบทุกครั้ง 
                        (๔) การให้นักเรียนท ากิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้ครูที่ปรึกษาหรือหัวหน้าระดับ เป็นผู้
มอบหมายให้ท ากิจกรรมและควบคุมดูแลร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการนักเรียน  
                        (๕) ในกรณีที่การกระท าความผิดของนักเรียนเป็นความผิดอันจะน ามาซึ่งความเสียหาย หรืออาจเกิด
อันตรายต่อตัวนักเรียนเอง ผู้อื่นและส่วนร่วมอย่างร้ายแรง หรือเกินกว่าอ านาจหน้าที เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกโรงเรียน 
หรือเป็นการกระท าความผิดกฎหมายอย่างร้ายแรงให้คณะกรรมการส่ง กิจการนักเรียนเสนอต่อผู้อ านวยการ เพื่อประสานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ช านาญการเฉพาะ  
ด าเนินการตามสมควร ต่อไป 
 
 
 
 
 
 



 
 
           ข้อ ๓๘ ให้โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการนักเรียน เพ่ือท าหน้าที่ในกลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน 
พัฒนาพฤติกรรมของนักเรียนให้เป็นไปตามระเบียบนี้ โดยมีรักษาการผู้อ านวยการโรงเรียน  
ที่ก ากับดูแลกลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน เป็นประธาน หัวหน้างานหรือผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการ และหัวหน้า กลุ่มงาน
ส่งเสริมกิจการนักเรียนท าหน้าที่กรรมการและเลขานุการ 
          ข้อ ๓๙ การแก้ไข ปรับปรุง ผ่อนผันยกเลิกระเบียบนี้หรือให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ  นักเรียนเสนอขอ
ความคิดเห็นชอบต่อผู้อ านวยการโรงเรียน เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงด าเนินการได้ 
 

                     ประกาศ ณ วันที่ 3  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖ 

 

 

   ลงชื่อ  

         ( นายอภิชาฎ  พงษ์ภู่ ) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนซับบอนวิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

                                                              ภาคผนวก 
 

แนวปฏิบัติการติดตามนักเรียนขาดเรียนนาน 
 
แนวปฏิบัติของครูที่ปรึกษาระดับ ม.ต้น  
 

1. เมื่อนักเรียนขาดเรียนติดต่อกัน 3 วัน ครูที่ปรึกษาต้องทราบข้อมูลสาเหตุการขาดเรียน  
2. เมื่อนักเรียนขาดเรียนติดต่อกันเกิน 5 วัน หรือขาดเกิน 7 วันภายใน 1 เดือนให้ครูที่ปรึกษาติดตาม นักเรียน และ

รายงานข้อมูลให้ทางโรงเรียนรับทราบ ตามเอกสารของงานทะเบียน  คือ บันทึกข้อความ รายงานนักเรียนขาดเรียนนาน (ครั้ง
ที่ 1) 

3. เมื่อแจ้งครั้งท่ี 1 แล้ว หากผู้ปกครองยังไม่น านักเรียนมาติดต่อตามก าหนด (ขาดเกิน 10 วัน) ให้ครูที่ปรึกษา
ติดตามนักเรียน และรายงานข้อมูลให้ทางโรงเรียนรับทราบ ตามเอกสารของงานทะเบียน คือ  บันทึกข้อความรายงานนักเรียน
ขาดเรียนนาน (ครั้งที่ 2) โดยระยะเวลาจาก ครั้งท่ี 1 ถึงครั้งที่ 2 ห่างกันเป็น เวลา 7 วัน และท าหนังสือเตือนให้ผู้ปกครองส่ง
นักเรียนเข้าเรียน ให้ผู้ปกครองรับทราบโดยใช้ แบบ บค.14  

4. ถ้าแจ้งครบ 2 ครั้งแล้ว ยังไม่ได้รับการติดต่อจากนักเรียน/ผู้ปกครอง ให้ครูที่ปรึกษาท าบันทึก ข้อความขออนุญาต
ลงบัญชีรายชื่อนักเรียนแขวนลอย  

5. ฝ่ายงานทะเบียนท าแบบ บค.15 แบบรายงานกรณีนักเรียนหยุดเรียน เพื่อให้ผู้อ านวยการลงนาม และแจ้งไปยัง 
สพม.40 เพ่ือให้ สพม.40 ติดตามต่อไป  

6. การติดตามนักเรียนทุกกรณี ให้ครูที่ปรึกษารายงานผลการติดตามนักเรียนผ่านหัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน รองผู้อ านวยการ  

7. ในการติดตามนักเรียนแต่ละครั้งให้ครูที่ปรึกษาเก็บข้อมูลของการติดตามแต่ละครั้งไว้เป็นหลักฐาน   
 
หมายเหตุ ติดต่อขอรับแบบฟอร์มต่างๆ ได้ที่ฝ่ายงานทะเบียนนักเรียน  

1. บันทึกข้อความรายงานนักเรียนขาดเรียนนาน  
2. บันทึกข้อความขออนุญาตลงบัญชีรายชื่อนักเรียนแขวนลอย  
3. แบบ บค. 14 แบบหนังสือเตือนให้ผู้ปกครองส่งนักเรียนเข้าเรียน (เฉพาะ ม.ต้น)  
4. แบบ บค. 15 แบบรายงานกรณีนักเรียนหยุดเรียน (เฉพาะ ม.ต้น)  

 
กรณีนักเรียนอายุต่ ากว่า 15 ปี  
 

นักเรียนที่อยู่ในความดูแลของครูที่ปรึกษาท่านใดขาดเรียนนาน โดยที่นักเรียนไม่มีตัวตนอยู่ในพ้ืนที่   ซึ่งอาจจะไป
ท างานต่างถ่ิน หรือไปอาศัยอยู่กับผู้ปกครองต่างถ่ินให้ครูที่ปรึกษา น าหนังสือการรับรองการไม่มีตัวตน (บค.27) ให้ผู้ปกครอง
ท้องถิ่น (ผู้ใหญ่บ้าน หรือ ก านัน) ในพ้ืนที่ของนักเรียนลงชื่อรับรอง แล้วน าส่งที่งานทะเบียนนักเรียน เพื่อด าเนินการต่อไป หรือ
ถ้านักเรียนประสงค์จะย้ายสถานศึกษาให้นักเรียนน าผู้ปกครองมาติดต่อขอย้ายที่งานทะเบียนนักเรียน และถ้าหากนักเรียนมีตัว
อยู่ในพื้นท่ีแต่ไม่ประสงค์จะศึกษาต่อ  ทางโรงเรียนจะด าเนินการจัดท าบัญชีรายชื่อแขวนลอยนักเรียนเป็นล าดับต่อไป  
 
 
 
 
 
 



 

กรณีนักเรียนอายุเกิน 15 ปี  
 

ถ้านักเรียนที่อยู่ในความดูแลของครูที่ปรึกษาท่านใดขาดเรียนนาน โดยที่นักเรียนไม่ประสงค์จะศึกษาต่อ ให้ครูที่
ปรึกษาแจ้งให้นักเรียนมาด าเนินการลาออกจากโรงเรียน หรือครูที่ปรึกษาให้นักเรียนเขียนใบลาออกตามแบบฟอร์มของงาน
ทะเบียนนักเรียน ถ้านักเรียนประสงค์จะย้ายสถานศึกษาให้นักเรียนน าผู้ปกครอง มาติดต่อขอย้ายที่งานทะเบียนนักเรียน 
 
แนวปฏิบัติของครูที่ปรึกษาระดับ ม.ปลาย 
  
กรณีนักเรียนหยุดเรียน/ไม่เข้าเรียน/ขาดเรียน ติดต่อกันเกิน 5 วัน  

1. เมื่อนักเรียนขาดเรียนติดต่อกัน 3 วัน ครูที่ปรึกษาต้องทราบข้อมูลสาเหตุการขาดเรียน  
2. เมื่อนักเรียนขาดเรียนติดต่อกันเกิน 5 วัน หรือขาดเกิน 7 วันภายใน 1 เดือนให้ครูที่ปรึกษาติดตาม นักเรียน และ

รายงานข้อมูลให้ทางโรงเรียนรับทราบ ตามเอกสารของงานทะเบียน คือ บันทึกข้อความ  รายงานนักเรียนขาดเรียนนาน (ครั้งที่ 
1) (ซว.ทบ.-1) 

3. เมื่อแจ้งครั้งท่ี 1 แล้ว หากผู้ปกครองยังไม่น านักเรียนมาติดต่อตามก าหนด (ขาดเกิน 10 วัน) ให้ครูที่ปรึกษา
ติดตามนักเรียน และรายงานข้อมูลให้ทางโรงเรียนรับทราบ ตามเอกสารของงานทะเบียน คือ  บันทึกข้อความรายงานนักเรียน
ขาดเรียนนาน (ครั้งที่ 2) (ซว.ทบ.-1) โดยระยะเวลาจาก ครั้งท่ี 1 ถึงครั้งที่ 2 ห่างกันเป็น เวลา 7 วัน และท าหนังสือเตือนให้
ผู้ปกครองส่งนักเรียนเข้าเรียน ให้ผู้ปกครองรับทราบโดยใช้ ซว.ทบ.-2  

4. ถ้าแจ้งครบ 2 ครั้งแล้ว ยังไม่ได้รับการติดต่อจากนักเรียน/ผู้ปกครอง ให้ครูที่ปรึกษาติดตามเป็นครั้งที่ 3 โดยใช้ 
ซว.ทบ.-1 ถ้าแจ้งครบ 3 ครั้งแล้ว ยังไม่ได้รับการติดต่อจากนักเรียน/ผู้ปกครอง ให้ท าหนังสือเสนอผู้อ านวยการ ผ่านรอง
ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป เพื่อจ าหน่ายนักเรียนออกจากโรงเรียน โดย ใช้แบบ ซว.ทบ.-3 

5. หากแจ้งแล้วนักเรียนมาเรียนแต่ยังหยุดต่อเป็นช่วงๆ นับแล้วขาดเกิน 7 วัน ภายใน 1 เดือน ให้แจ้งให้ผู้ปกครอง
ทราบเป็นระยะ ๆ ตามขั้นตอนที่กล่าวมาข้างต้น  

6. ในการติดตามนักเรียนแต่ละครั้งให้ครูที่ปรึกษาเก็บข้อมูลของการติดตามแต่ละครั้งไว้เป็นหลักฐาน  
 

การจัดท าบัญชีรายช่ือนักเรียนแขวนลอย 
 
หลักการและเหตุผล  

โรงเรียนซับบอนวิทยาคม มักจะมีปัญหานักเรียนออกจากโรงเรียนกลางคันโดยไม่ทราบสาเหตุ  และยังไม่ได้ลาออก 
โรงเรียนไม่สามารถจ าหน่าย ชื่อนักเรียนออกจากทะเบียนนักเรียนได้ ท าให้จ านวน  นักเรียนไม่ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง 
ส่งผลให้การบริหารงบประมาณและการวางแผนการท างานทั้งในระดับโรงเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เกิดความผิดพลาด  ดังนั้นเพื่อให้การจัดร ะบบข้อมูลจ านวนนักเรียนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และถูกต้องตามสภาพ  ความเป็นจริง สามารถตรวจสอบได้ จ าเป็นต้องด าเนินการจัดท าบัญชีรายชื่อนักเรียน
แขวนลอย  
ความหมายของค า  

ข้อ 1. “นักเรียน” หมายความว่า บุคคลที่ก าลังเรียนอยู่ในระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียน  
ข้อ 2. “นักเรียนแขวนลอย” หมายความว่า นักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อนักเรียนในชั้นต่าง ๆ ที่โรงเรียน

จัดท าขึ้นตอนต้นปีการศึกษา หรือมีชื่ออยู่ในสมุดประเมินผลรายวิชา และขาดเรียนนานโดยไม่ทราบสาเหตุ ไม่มีตัวตน มิได้
ลาออกจากโรงเรียน และโรงเรียนไม่สามารถจ าหน่ายรายชื่อออกจากทะเบียน นักเรียนได้  
 
 
 



 
ขั้นตอนการจัดท าบัญชีรายช่ือนักเรียนแขวนลอย  

ข้อ 3. ให้ด าเนินการตามแนวปฏิบัติการติดตามนักเรียนขาดเรียนนาน (ม.ต้น)  
 
บทบาทหน้าที่  

ข้อ 4. ครูที่ปรึกษา มีหน้าที่ ด าเนินการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือนักเรียนตามแนวปฏิบัติการติดตาม นักเรียนขาดเรียน
นาน (ม.ต้น)  

ข้อ 5. หัวหน้างานระบบดูแล มีหน้าที่  
- ก ากับ ติดตาม การปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษา  
- ประสานงานกับครูที่ปรึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการติดตามนักเรียน  
ข้อ 6. รองผู้อ านวยการ มีหน้าที่  
- รายงานผลการติดตามนักเรียน  
- เสนอความคิดเห็นต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา  
ข้อ 7. ผู้อ านวยการสถานศึกษา มีหน้าที่  
- ตรวจสอบข้อมูล  
- พิจารณาสั่งการ  
- อนุญาตให้ลงบัญชีรายชื่อนักเรียนแขวนลอย หรือสั่งการอื่นใด ตามท่ีเห็นควร  
ข้อ 8. นายทะเบียน มีหน้าที่  
- รับทราบค าสั่งของผู้อ านวยการสถานศึกษา  
- จัดท าบัญชีรายชื่อนักเรียนแขวนลอย 

 
ขั้นตอนการจัดท าบัญชีรายช่ือนักเรียนแขวนลอย  

ข้อ 9. กรณีท่ีนักเรียนมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อนักเรียนแขวนลอย กลับมารายงานตัว เพ่ือเข้าเรียนตามปกติ ให้ปฏิบัติ
ดังนี้  

9.1 ครูที่ปรึกษารายงานหัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือขอยกเลิกรายชื่อนักเรียนแขวนลอย  
9.2 หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนรายงานรองผู้อ านวยการ  
9.3 รองผู้อ านวยการ รายงานผู้อ านวยการสถานศึกษา  
9.4 ผู้อ านวยการสถานศึกษา อนุญาตให้ยกเลิกรายชื่อนักเรียนแขวนลอย คนนั้น  
9.5 นายทะเบียนลงบัญชียกเลิกรายชื่อนักเรียนแขวนลอย คนนั้น  

ข้อ 10. กรณีนักเรียนที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อแขวนลอย และนักเรียน/ผู้ปกครองได้มาลาออก หรือ ขอย้ายไปเรียนที่
สถานศึกษาอ่ืน หรือกรณีอ่ืนใด ที่โรงเรียนสามารถจ าหน่ายนักเรียนออกจากทะเบียนได้ ให้ปฏิบัติดังนี้   

10.1 ครูที่ปรึกษารายงานหัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือขอยกเลิกรายชื่อนักเรียนแขวนลอย 
และ จ าหน่ายนักเรียนออกจากทะเบียนนักเรียน  
10.2 หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนรายงานรองผู้อ านวยการ  
10.3 รองผู้อ านวยการ รายงานผู้อ านวยการสถานศึกษา  
10.4 ผู้อ านวยการสถานศึกษา อนุญาตให้ยกเลิกรายชื่อนักเรียนแขวนลอย จ าหน่าย นักเรียนคนนั้นออก

จากทะเบียนนักเรียน (ตามแบบนพ-ทบ-4) 
10.5 นายทะเบียนลงบัญชียกเลิกรายชื่อนักเรียนแขวนลอย และจ าหน่ายออกจากทะเบียนนักเรียน  
 
 
 
 
 



 
 

สรุปแนวทางการติดตามนักเรียนขาดเรียนนาน 
 

 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น แยกเป็น 2 กรณี  
กรณีอายุต่ ากว่า 15 ปี  
การติดตามของครูที่ปรึกษานักเรียน  
1. บันทึกข้อความรายงานนักเรียนขาดเรียนนาน (ซว.ทบ.-1) -ครูที่ปรึกษาด าเนินการ 
2. หนังสือแจ้งผู้ปกครองนักเรียนขาดเรียนนาน (ซว.ทบ.-2) - ครูฝ่ายกิจการนักเรียน 
3. แบบหนังสือเตือนให้ผู้ปกครองส่งนักเรียนเข้าเรียน (บค.14) – งานทะเบียนด าเนินการ 
4. บันทึกข้อความขออนุญาตลงบัญชีรายชื่อนักเรียนแขวนลอย  (นพ.ทบ.-3) -ครูที่ปรึกษาด าเนินการ 
4. โรงเรียนแจ้ง สพม.40 รายงานกรณีนักเรียนหยุดเรียน (บค.15) – งานทะเบียนด าเนินการ 
 
กรณีอายุ 15 ปี ข้ึนไป  
การติดตามของครูที่ปรึกษานักเรียน  
1. บันทึกข้อความรายงานนักเรียนขาดเรียนนาน (ซว.ทบ.-1) -ครูที่ปรึกษาด าเนินการ 
2. หนังสือแจ้งผู้ปกครองนักเรียนขาดเรียนนาน (ซว.ทบ.-2) - ครูฝ่ายกิจการนักเรียน 
3. แบบหนังสือเตือนให้ผู้ปกครองส่งนักเรียนเข้าเรียน  (บค.14) – งานทะเบียนด าเนินการ 
3. แบบค าร้องขอลาออกจากโรงเรียน พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนนักเรียน -ติดต่องานทะเบียน 
4. โรงเรียนแจ้ง สพม.40 เพ่ือจ าหน่ายนักเรียน  – งานทะเบียนด าเนินการ 
 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
การติดตามของครูที่ปรึกษานักเรียน  
1. บันทึกข้อความรายงานนักเรียนขาดเรียนนาน (ซว.ทบ.-1) –ครูที่ปรึกษาด าเนินการ 
2. แบบหนังสือเตือนให้ผู้ปกครองส่งนักเรียนเข้าเรียน (บค.-14) – งานทะเบียนด าเนินการ 
3. บันทึกข้อความขอให้จ าหน่ายนักเรียน  (ซว.ทบ.-3) - ครูที่ปรึกษาด าเนินการ 
4. แบบค าร้องขอลาออกจากโรงเรียน – ติดต่องานทะเบียน 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



แบบฟอร์มการติดตามนักเรียนขาดเรียน ขาดเรียนนาน  
และบัญชีรายชื่อนักเรียนแขวนลอย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(เอกสารการติดตามนักเรียน เมื่อมีการด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 
จะเก็บรวบรวมที่งานทะเบียนนักเรียน/งานธุรการ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงเรียนซับบอนวิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  
ที่ ......................................วันที.่......................................................................................................  
เรื่อง  รายงานนักเรียนขาดเรียนนาน  5 วันท าการ  10 วันท าการ ( ครั้งที.่.................) 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนซับบอนวิทยาคม 

ด้วย (ด.ช., ด.ญ., นาย, น.ส.)............................................................เลขประจ าตัว................... นักเรยีนระดับชั้น
.................ห้อง.............. ได้ขาดเรียนนาน เป็นเวลา  
 5 วันท าการ ตั้งแต่วันที่.............................................ถึงวันที่.........................................................  
 10 วันท าการ ตั้งแต่วันที่.............................................ถึงวันที่.......................................................  
เนื่องจาก................................................................................................................................................ 
เห็นควรด าเนินการ  ติดตามนักเรียน  ลงบัญชีรายชื่อนักเรียนแขวนลอย  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
 

         ลงชื่อ.....................................................ครูที่ปรึกษา 
(.....................................................) 

 
 
ความเห็นหัวหน้าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
............................................................................................................................. ...................................  
 
                                 ลงชื่อ................................................... 

                             ( นายรังสรรค์  ส าราญพันธุ์ ) 
                                          หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 
 
ความเห็นผู้อ านวยการโรงเรียน 
............................................................................................................................. .............................................. 

 
            ลงชื่อ.................................................  
                       ( นายอภิชาฎ  พงษ์ภู่ )  
              ผู้อ านวยการโรงเรียนซับบอนวิทยาคม 
 

 

 

 

 

ซว.ทบ.-1 



 

 

 
 

ที่ ศธ 04270/ ...............      โรงเรียนซับบอนวิทยาคม หมู่ 2 ต.กันจุ 
อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67230  

    วันที่ ............ เดือน............................. พ.ศ. ...............  
เรื่อง นักเรียนขาดเรียน  
เรียน ผู้ปกครองของ .........................................  

เนื่องด้วย ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส................................................................ นักเรียนชั้น ม. ..... /........ เลขประจ าตัว
....................... นักเรียนในความปกครองของท่านไม่มาโรงเรียนเกิน ...............วัน ติดต่อกัน ตั้งแต่วันที่ ....................... เดือน
......................... พ.ศ. .............. ถึงวันที่...........เดือน...................... พ.ศ. ........ จึงขอความกรุณาท่าน ได้ติดต่อ ครูที่ปรึกษา ครู
.........................................................ได้ที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่าย..................................... โทรศัพท์ ...................................... 
ในวัน-เวลา ราชการ โดยด่วน หากท่านไม่ติดต่อทางโรงเรียน ภายในวันที่ ............ เดือน.................... พ.ศ. .................. 
นักเรียนในความปกครองของท่านจะไม่มีสิทธิ์สอบและไม่จบหลักสูตร  การศึกษาโรงเรียนจ าเป็นต้องด าเนินการตามระเบียบ
ของโรงเรียนต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ  
 

     ขอแสดงความนับถือ  
 
 
               ( นายอภิชาฎ  พงษ์ภู่ )  
       ผู้อ านวยการโรงเรียนซับบอนวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ครูที่ปรึกษา........................................... 
โทร....................................................... 
 

ซว.ทบ.-2 



 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงเรียนวับบอนวิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  
ที.่.........................................................วันที่...............เดือน ........................... พ.ศ. ....... ...........  
เรื่อง ขอให้  ลงบัญชีรายชื่อแขวนลอย จ าหน่ายออกจากทะเบียน นักเรียนที่ไม่มาโรงเรียนติดต่อกันเป็นเวลานาน 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- เรียน 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนซับบอนวิทยาคม 

ด้วยข้าพเจ้า............................................................................. เป็นครูที่ปรึกษา ม. ....... / ....... ได้ติดตามการมาเรียน 
ของ นาย/น.ส......................................................... เลขประจ าตัว...................... ซึ่ง ไม่มาโรงเรียน  
ครั้งที่ 1 ตั้งแต่ วันที่ .............ถึง วันที่..............เดือน.........................พ.ศ. ............ เป็นเวลารวม ..............วัน ครั้งที่ 2 ตั้งแต่ 
วันที่ .............ถึง วันที.่.............เดือน.........................พ.ศ. ............ เป็นเวลารวม ..............วัน ครั้งที่ 3 ตั้งแต่ วันที่ .............ถึง 
วันที่..............เดือน.........................พ.ศ. ............ เป็นเวลารวม ..............วัน  

ข้าพเจ้าได้ส่งหนังสือ/ติดตามจ านวน 3 ครั้ง ดังนี้  
ครั้งที่ 1 เมื่อ วันที่...........เดือน.......................พ.ศ. ..........  
ครั้งที่ 2 เมื่อ วันที่...........เดือน.......................พ.ศ. ..........  
ครั้งที่ 3 เมื่อ วันที่...........เดือน.......................พ.ศ. ..........  
รวมการส่งหนังสือ/ติดตาม 3 ครัง้แล้ว ผู้ปกครองยังไม่มาติดต่อและไม่ได้น านักเรียนมาเข้าเรียน จึงขอให้โรงเรียนพิจารณา
ด าเนินการจ าหน่าย นาย/น.ส. .................................................... เลขประจ าตัว................ ออกจากโรงเรียน  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
 
 
 

(....................................................) 
               ครูที่ปรึกษา ม......../........  
 
 
 

ความคิดเห็น      ความคิดเห็น  
.................................................................   .................................................................  
 
          ( นายรังสรรค์  ส าราญพันธุ์ )          ( นางนภาพร  แสงแก้ว ) 
  หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน          รักษาการผู้อ านวยการโรงเรียนซับบอนวิทยาคม 

      ค าสั่งของผู้อ านวยการโรงเรียน  
 อนุญาตให้ลงบัญชีรายชื่อนักเรียนแขวนลอยได้  

 ลงบัญชีรายชื่อนักเรียนแขวนลอยแล้ว     อนุญาตให้จ าหน่ายออกจากทะเบียน 
 จ าหน่ายออกจากทะเบียนแล้ว   และมอบนายทะเบียนด าเนินการ 
 

 
ลงชื่อ......................................    ลงชื่อ............................................ 

( นางฐิติยา  โลมา )             ( นายอภิชาฎ  พงษ์ภู่ ) 
    นายทะเบียน                         ผู้อ านวยการโรงเรียนซับบอนวิทยาคม
........./............./................                      ........./............./................ 

 
 
 

ซว.ทบ.-3 



 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงเรียนซับบอนวิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  
ที่ ...................................................วันที่.......................................................................................................  
เรื่อง  ขอยกเลิกรายชื่อนักเรียนแขวนลอย 
 เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนซับบอนวิทยาคม  

ด้วย(ด.ช., ด.ญ., นาย, น.ส.).............................................................เลขประจ าตัว................... นักเรียนระดับชั้น
................ห้อง.............. ได้ขาดเรียนเป็นเวลานาน และขึ้นบัญชีรายชื่อนักเรียนแขวนลอยไว้ นั้น บัดนี้ (ด.ช., ด.ญ., นาย
,น.ส.)..................................................................................................  ได้กลับเข้ามาเรียนตามปกติแล้ว ตั้งแต่วันที่
...............................................................  ผู้ปกครองได้มายื่นใบลาออกแล้ว เห็นควรด าเนินการ  ยกเลิกรายชื่อ
นักเรียนแขวนลอย  จ าหน่ายออกจากทะเบียนนักเรียน  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
 

 
ลงชื่อ.....................................................ครูที่ปรึกษา   
      (.....................................................)  
ต าแหน่ง...............................................  
 

 
ความเห็นหัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ความเห็นรักษาการผู้อ านวยการ 
.........................................................................  ...........................................................................  
 
    ลงชื่อ...........................................         ลงชื่อ............................................  

( นายรังสรรค์  ส าราญพันธุ์ )       ( นางนภาพร  แสงแก้ว ) ........./............./................ 
              ........./............./...............  

      ค าสั่งของผู้อ านวยการโรงเรียน  
 อนุญาตให้ยกเลิกบัญชีรายชื่อนักเรียน    
แขวนลอยได้  

 ลงบัญชียกเลิกรายชื่อนักเรียนแขวนลอยแล้ว    อนุญาตให้จ าหน่ายนักเรียน ออกจากทะเบียนได้  
 จ าหน่ายนักเรียนออกจากทะเบียนแล้ว   และมอบนายทะเบียนด าเนินการ 
 
ลงชื่อ......................................    ลงชื่อ............................................ 

( นางฐิติยา  โลมา )             ( นายอภิชาฎ  พงษ์ภู่) 
    นายทะเบียน                           ผู้อ านวยการโรงเรียนซับบอนวิทยาคม 
 ........./............./................            ........./............./................ 
 
 
                                         
 
 
 

ซว.ทบ.-4 



 

                                               
แบบ บค.14 

                                  แบบหนังสือเตือนให้ผู้ปกครองส่งนักเรียนเข้าเรียน 
 

ที่ ศธ 04270/ ...............      โรงเรียนซับบอนวิทยาคม หมู่ 2 ต.กันจุ 
 อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67230  

    วันที่ ............ เดือน............................. พ.ศ. ...............  
เรื่อง  นักเรียนขาดเรียน  
เรียน  ผู้ปกครอง (ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.)...................................................  

ด้วย (ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.)............................................นักเรียนชั้น ม. ...../.........เลขประจ าตัว ................ ซึ่งอยู่ในความ
ปกครองของท่านหยุดเรียนมาแล้วในเดือนนี้ รวม.........วัน  เกิน 5 วัน ติดต่อกัน  เกินกว่า 7 วัน ในรอบ 1 เดือน โดยไม่ได้รับ
อนุญาตและไม่แจ้งสาเหตุให้โรงเรียนทราบ ซึ่งก่อให้เกิดผลเสียต่อการเรียนของนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง โรงเรียนจึงขอเตือนให้ท่านส่ง
นักเรียนไปเข้าเรียน ตามปกติโดยด่วน หากฝ่าฝืน โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร จะมีความผิดตามมาตรา 15 แห่ง
พระราชบัญญัติ การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและด าเนินการต่อไป  
 

      
 
 
 
       ขอแสดงความนับถือ  
 
 
      ( นายอภิชาฎ  พงษ์ภู่ ) 

                        ผู้อ านวยการโรงเรียนซับบอนวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งานทะเบียนนักเรียน 
โรงเรียนซับบอนวิทยาคม 
โทร.056-928659 โทรสาร.056-928659 

 
 



 

                                                                                                         แบบ บค.15 
                                                แบบรายงานกรณีนักเรียนหยุดเรียน 

 
ที่ ศธ 04270/ ...............        โรงเรียนซับบอนวิทยาคม หมู่ 2 ต.กันจ ุ

 อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67230  

    วันที่ ............ เดือน............................. พ.ศ. ...............  
เรื่อง  นักเรียนหยุดเรียน  
เรียน ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  

ด้วยโรงเรียนได้แจ้งให้ (นาย, นาง, นางสาว).......................................................................................... ซึ่งเป็นบิดา
มารดาหรือผู้ปกครองของ ด.ช./ด.ญ.......................................................เลขประจ าตัว...................... เกิดวันที่.........เดือน
..................................พ.ศ................เลขประจ าตัวประชาชน................................................. ตั้งบ้านเรือนอยู่เลขท่ี
.......................ถนน/หมู่ที.่.........................แขวง/ต าบล........................................... เขต/อ าเภอ ..................................จังหวัด 
............................. ให้ส่ง ด.ช./ด.ญ...........................................................นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ................... เข้าเรียนใน 
สถานศึกษาหลังจากหยุดเรียนรวม............วัน ซึ่ง  เกิน 5 วันติดต่อกัน  เกินกว่า 7 วันใน รอบ 1 เดือน โดยปราศจาก
เหตุผลอันควร  

บัดนี้ โรงเรียนเนินพิทยาคมได้ติดตามแล้วแต่ผู้ปกครองดังกล่าวยังไม่ส่งเด็กเข้าเรียนแต่อย่างใด   

จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป  

 
       
 
 
       ขอแสดงความนับถือ  
 
 
      ( นายอภิชาฎ  พงษ์ภู่ ) 

                        ผู้อ านวยการโรงเรียนซับบอนวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
งานทะเบียนนักเรียน 
โรงเรียนซับบอนวิทยาคม 
โทร.056-928659 โทรสาร.056-928659 
 


