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คานา
ระเบียบโรงเรียนวังจันทร์วิทยาที่ท่านกาลังอ่านอยู่นี้เป็นระเบียบที่จัดทาขึ้นตามพระราชบัญญัติ
กฎกระทรวงที่กาหนดให้โรงเรียนจัดทาเพื่อให้นักเรียนได้ถือปฏิบัติ เพื่อเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดีของพ่อแม่
ครู อาจารย์และของสังคมต่อไป รวมทั้งเป็นมาตรการในการปกครองนักเรียนของโรงเรียน และเป็นแนวปฏิบัติของ
ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้ถือปฏิบัติร่วมกันเพื่อความก้าวหน้าและความเป็นมาตรฐานของโรงเรียน ตามที่ผู้ปกครอง
และชุมชนคาดหวัง
พระราชบัญญัติและกฎกระทรวงที่รวบรวมมานาเสนอต่อท่านผู้ปกครองนี้ เป็นพระราชบัญญัติ
และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง โรงเรียนและสถานศึกษา โดยส่วนของกฎหมาย
บางกฎหมายเป็นการนามาเพียงบางส่วน บางหมวดหรือบางมาตราเท่านั้นที่นามาเป็นความรู้แก่ผู้ปกครอง ซึ่งเป็น
มาตราที่เกี่ยวข้องและมีผลโดยตรง เป็นการให้ความรู้ เพื่อเป็นการปฏิบัติร่วมกันและให้ความร่วมมือระหว่าง
ผู้ปกครองกับโรงเรียน โดยที่มีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนเป็นบุตรหลานที่ดีของพ่อแม่ เป็นนักเรียนที่ดีของครู และ
เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม ดังนั้นโรงเรียนวังจันทร์วิทยา จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารเล่มนี้ จะให้ความรู้และ
เป็นประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อนักเรียนและผู้ปกครอง
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
โรงเรียนวังจันทร์วิทยา
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
โรงเรียนวังจันทร์วิทยา
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ระเบียบโรงเรียนวังจันทร์วิทยา
ว่าด้วย การแต่งกายของนักเรียนโรงเรียนวังจันทร์วิทยา
ระเบียบการแต่งกายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
สาหรับนักเรียนชาย
๑. เสื้อ เป็นเสื้อเชิ้ตคอตั้ง ผ้าโทเรสีขาวเกลี้ยง ไม่บางเกินไป ผ่าอกตลอดแนว สาบเสื้อกว้าง ๔ ซ.ม. ไม่มี
จีบหลัง ใช้กระดุมแบบกลม สีขาว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน ๑ ซ.ม. แขนสั้น(ยาวไม่เกินศอก) มีกระเป๋าติด
ราวนมด้านซ้าย ๑ ใบ พอเหมาะกับขนาดของตัวเสื้อ ด้านขวาของตัวเสื้อบริเวณราวนมปักอักษรย่อ “ว.จ.ว.” และใต้
อักษร “ว.จ.ว.” ให้ปักเลขประจาตัว (อักษรย่อและตัวเลขประจาตัว ให้ปั๊มด้วยตรายางของโรงเรียนเท่านั้น)
ด้านซ้ายของตัวเสื้อระดับเดียวกับอักษรย่อ ว.จ.ว. ให้ปักชื่อ-นามสกุล ใช้อักษรภาษาไทยเท่านั้นตามแบบของ
ทางราชการ ตัวหนาทึบ สูง ๐.๗ ซ.ม. ปักดาว (จานวนดาวตามระดับชั้น) เหนือกึ่งกลางระหว่างชื่อกับนามสกุลขึ้นไป
๑ ซ.ม. การปักทุกรายการ ให้ปักด้วยไหมสีน้าเงินเข้มติดกับตัวเสื้อ เมื่อแต่งกายจะต้องทับเสื้อไว้ในกางเกงให้
เรียบร้อย โดยเมื่อมองแล้วจะต้องเห็นเข็มขัด ไม่เหน็บเสื้อหรือปล่อยชายเสื้อออกนอกกางเกง
๒. กางเกง ใช้ผ้ากางเกงสีกากี ด้านหน้ามีจีบ ๒ จีบ ขาสั้นเพียงเหนือเข่า สูงพ้นกลางสะบ้าประมาณ
๔-๕ ซ.ม. เมื่อยืนตรง ส่วนกว้างของขากางเกงห่างจากขาประมาณ ๘-๑๒ ซ.ม. (ตามขนาดของขา) ปลายขากางเกง
พับเข้าในกว้างประมาณ ๓-๕ ซ.ม. มีกระเป๋าตามตะเข็บข้างละ ๑ ใบ (ห้ามใช้กระเป๋าเฉียง, ห้ามเย็บตะเข็บคู่ และ
ห้ามต่อตะเข็บด้านหลัง) ไม่มีกระเป๋าหลัง มีหูสาหรับร้อยเข็มขัด ๕-๗ หู หูกางเกงกว้าง ๑ ซ.ม. เป้ากางเกงไม่สั้น
จนเกินไป ใช้ซิป (ไม่อนุญาตให้ใช้กระดุม) เวลาสวมให้ทับชายเสื้อไว้ในกางเกงให้เรียบร้อย และขอบเอวกางเกงต้อง
ไม่ต่ากว่าสะดือ ไม่อนุญาตให้ใช้ผ้าเนื้อแข็งหรือผ้าดิบหรือผ้าเวสปอยท์
๓. เข็มขัด ให้ใช้เข็มขัดลูกเสือหนังสีน้าตาล กว้าง ๓-๔ ซ.ม. สอดไว้ในหูกางเกงให้เรียบร้อย
๔. ทรงผม ตัดผมทรงนักเรียนหรือตัดยาวได้แค่รองหวีเบอร์ ๒ เท่านั้น ห้ามรองทรง หรือสกินเฮ็ด
ไม่อนุญาตให้ใส่เจล ห้ามกันด้านหน้าให้เป็นขอบโค้ง ห้ามไว้หนวด ไว้จอน ไว้เครา
๕. รองเท้า ใช้รองเท้าชนิดหุ้มส้น ปลายมน ผูกเชือก เป็นผ้าใบสีน้าตาล (ห้ามกัดสี) ไม่มีลวดลาย รองเท้า
จะต้องร้อยเชือกทุกรู ไม่เหยียบส้นเวลาสวมใส่
๖. ถุงเท้า ใช้ถุงเท้าสั้นสีน้าตาล ห้ามใช้ถุงเท้าที่ทาจากผ้าลูกฟูกหนาหรือวัตถุอื่นใดที่เหมือนลูกฟูก เวลา
สวมพับให้เรียบร้อย เหนือข้อเท้า รอยพับกว้างประมาณ ๒ นิ้ว โดยให้ขอบล่างของรอยพับอยู่บริเวณตาตุ่ม
๗. กระเป๋า เป็นกระเป๋านักเรียนตามแบบของโรงเรียน ห้ามใช้กระเป๋าชนิดอื่นเด็ดขาด
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ระเบียบการแต่งกายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
สาหรับนักเรียนหญิง
๑. เสื้อ ให้ใช้ผ้าโทเร ขาวเกลี้ยงไม่บางเกินไป เป็นเสื้อคอพับในตัว ลึกพอให้สวมศีรษะได้สะดวก ปกกะลาสี
สาบตลบเข้าข้างใน ส่วนบนขอบให้ใหญ่แบะ และไม่เห็นตะเข็บ ด้านในมีปกยาวประมาณ ๑๐ ซ.ม. ใช้ผ้าสองชั้น
เย็บตะเข็บเข้าถ้า แขนสัน้ (ยาวไม่เกินศอก) ปลายแขนจีบเล็กน้อย ประกอบด้วยผ้าสองชั้น กว้าง ๓ ซ.ม. ริมขอบล่าง
ด้านขวาติดกระเป๋าขนาด ๑๐-๑๕ ซ.ม. ชายเสื้อด้านล่างมีรอยพับใหญ่ ไม่เกิน ๓ ซ.ม. ใช้ผ้าผูกคอสีน้าเงิน ด้านขวา
ของตัวเสื้อบริเวณราวนมปักอักษรย่อ “ว.จ.ว.” และใต้อักษร “ว.จ.ว.” ให้ปักเลขประจาตัว (อักษรย่อ และตัวเลข
ประจาตัว ให้ปั๊มด้วยตรายางของโรงเรียนเท่านั้น) ด้านซ้ายของตัวเสื้อระดับเดียวกับอักษรย่อ ว.จ.ว. ให้ปัก
ชื่อ-นามสกุล ใช้อักษรภาษาไทยเท่านั้นตามแบบของทางราชการ ตัวหนาทึบสูง ๐.๗ ซ.ม. ปักดาว (จานวนดาวตาม
ระดับชั้น) เหนือกึ่งกลางระหว่างชื่อกับนามสกุลขึ้นไป ๑ ซ.ม. การปักทุกรายการให้ปักด้วยไหมสีน้าเงินเข้มติดกับ
ตัวเสื้อ และใส่เสื้อซับ (สีขาวหรือสีเนื้อ)
๒. กระโปรง ใช้ผ้าสีกรมท่าไม่มีลวดลาย ด้านหน้าและด้านหลังมีจีบด้านละ ๓ จีบ จีบลึก ๒.๕ ซ.ม.
เย็บจีบพับออกนอก เว้นระยะความกว้างตรงกลางพองาม ชายกระโปรงพับขอบขึ้น กว้าง ๓-๕ ซ.ม. และให้กระโปรงยาว
คลุมเข่าลงมาประมาณ ๘-๑๐ ซ.ม. โดยวัดจากกลางสะบ้าหัวเข่า กระโปรงต้องมีขอบที่เอว ไม่มีหู ไม่รัดรูป และปลาย
กระโปรงบาน ไม่เป็นทรงตรง หรือปลายแคบ
๓. ทรงผม ทรงนักเรียน ยาวเสมอกันแค่ชนปกเสื้อหรือสั้นกว่า หรือไว้ยาว แล้วรวบผูกด้วยโบว์สีกรมท่า
ขนาดไม่เกิน ๑ นิ้ว โดยความยาวของผมที่รวบแล้วให้ยาวได้ถึงสะบักหลัง ห้ามปล่อยจอนหรือ ปอยผม ห้ามทาสี
ห้ามซอยหรือตัดหน้าม้า ห้ามกันด้านหน้าให้เป็นขอบโค้ง ถ้าต้องการเหน็บผมให้ใช้กิ๊บดา
๔. รองเท้า ใช้รองเท้าหนังสีดา หุ้มส้นชนิดหัวมน มีสายรัดหลังเท้า ไม่มีลวดลาย ส้นสูงไม่เกิน ๒ ซ.ม.
ยกเว้นรองเท้าที่ใช้เรียนพละศึกษา ให้ใช้รองเท้าผ้าใบสีขาว ชนิดหุ้มส้นผูกเชือกไม่มีลวดลาย รองเท้าจะต้องร้อย
เชือกทุกรู ไม่เหยียบส้นเวลาสวมใส่
๕. ถุงเท้า ใช้ถุงเท้านักเรียนสีขาว ห้ามใช้ถุงเท้าไนล่อนบางหรือลูกฟูก เวลาสวมพับให้เรียบร้อย โดยพับขอบ
กว้างประมาณ ๒ นิ้ว เหนือข้อเท้า โดยให้ขอบล่างของรอยพับอยู่บริเวณตาตุ่ม
๖. กระเป๋า เป็นกระเป๋านักเรียนตามแบบของโรงเรียน ห้ามใช้กระเป๋าชนิดอื่นเด็ดขาด

กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงเรียนวังจันทร์วิทยา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

๒ก

ระเบียบโรงเรียนวังจันทร์วิทยา ประจาปีการศึกษา

๒๕๖๔

ระเบียบการแต่งกายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
สาหรับนักเรียนชาย
๑. เสื้อ เป็นเสื้อเชิ้ตคอตั้ง ผ้าโทเรสีขาวเกลี้ยง ไม่มีลวดลายเส้นที่เด่นเป็นพิเศษ ไม่บางเกินไป ผ่าอกตลอด
มีสาบนอกที่อกเสื้อกว้าง ๓-๔ ซ.ม. ใช้กระดุมแบบกลมสีขาว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน ๑ ซ.ม. แขนสั้น
(ยาวไม่เกินศอก) ไม่มีจีบด้านหลัง มีกระเป๋าติดราวนมด้านซ้าย ๑ กระเป๋า ขนาดพอเหมาะกับตัวเสื้อ ด้านขวาของ
ตัวเสื้อบริเวณราวนมปักอักษรย่อ “ว.จ.ว.” และใต้อักษร “ว.จ.ว.” ให้ปักเลขประจาตัว (อักษรย่อ และตัวเลข
ประจาตัวให้ปั๊มด้วยตรายางของโรงเรียนเท่านั้น) ด้านซ้ายของตัวเสื้อระดับเดียวกับอักษรย่อ ว.จ.ว. ให้ปัก
ชื่อ-นามสกุล ใช้อักษรภาษาไทยเท่านั้นตามแบบของทางราชการ ตัวหนาทึบสูง ๐.๗ ซ.ม. ปักดาว (จานวนดาวตาม
ระดับชั้น) เหนือกึ่งกลางระหว่างชื่อกับนามสกุล ขึ้นไป ๑ ซ.ม. การปักทุกรายการให้ปักด้วยไหมสีน้าเงินเข้มติดกับ
ตัวเสื้อ เมื่อแต่งกายจะต้องทับเสื้อไว้ในกางเกงให้เรียบร้อย โดยเมื่อมองแล้วจะต้องเห็นเข็มขัด ไม่เหน็บเสื้อหรือ
ปล่อยชายเสื้อออกนอกกางเกง
๒. กางเกง ใช้ผ้ากางเกงสีดาสนิท แบบสุภาพ ด้านหน้ามีจีบ ๒ จีบ ขาสั้นเพียงเหนือเข่า สูงพ้นกลางสะบ้า
ประมาณ ๔-๕ ซ.ม. เมื่อยืนตรง ส่วนกว้างของขากางเกงห่างจากขาประมาณ ๘-๑๒ ซ.ม. (ตามขนาดของขา)
ปลายขากางเกงพับเข้าในกว้างประมาณ ๓-๕ ซ.ม. มีกระเป๋าตามตะเข็บข้างละใบ (ห้ามใช้กระเป๋าเฉียง,ห้ามเย็บ
ตะเข็บคู่ และห้ามต่อตะเข็บด้านหลัง) ไม่มีกระเป๋าหลัง มีหูสาหรับร้อยเข็มขัด ๕-๗ หู หูกางเกงกว้าง ๑ ซ.ม.
เป้ากางเกงไม่สั้นจนเกินไป ใช้ซิป (ไม่อนุญาตให้ใช้กระดุม) เวลาสวมให้ทับชายเสื้อไว้ในกางเกงให้เรียบร้อย และ
ขอบเอวกางเกงต้องไม่ต่ากว่าสะดือ ไม่อนุญาตให้ใช้ผ้าเนื้อแข็งหรือผ้าดิบหรือผ้าเวสปอยท์
๓. ทรงผม ให้ตัดรองหวีเช่นเดียวกับ ม.ต้น หรือรองหวี เบอร์ ๒ หรือรองทรงสูง ห้ามสกินเฮ็ด ห้ามกัน
ด้านหน้าให้เป็นขอบโค้ง ห้ามไว้หนวด ห้ามไว้จอน ห้ามไว้เครา ห้ามทาสีผม
๔. รองเท้า ใช้รองเท้าชนิดหุ้มส้นผูกเชือก เป็นหนังหรือผ้าใบสีดาสนิท ไม่มีลวดลาย ขอบยาง พื้นรองเท้าและ
หัวรองเท้าเป็นสีดาสนิทหัวมน ห้ามใช้ขอบยางสีขาวหรือเป็นอย่างอื่น
๕. ถุงเท้า ใช้ถุงเท้านักเรียนสีขาว ไม่มีลวดลาย ห้ามใช้ถุงเท้าที่ทาจากผ้าลูกฟูกหนาหรือวัตถุอื่นใดที่
เหมือนลูกฟูก เวลาสวมพับให้เรียบร้อย พับขอบกว้างประมาณ ๒ นิ้ว เหนือข้อเท้า โดยให้ขอบล่างของรอยพับอยู่บริเวณ
ตาตุ่ม
๖. เข็มขัด ให้ใช้เข็มขัดหนังสีดา หัวเหลี่ยมสีเงิน เป็นหัวกลัด
๗. กระเป๋า เป็นกระเป๋านักเรียนตามแบบของโรงเรียน ห้ามใช้กระเป๋าชนิดอื่นเด็ดขาด

กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงเรียนวังจันทร์วิทยา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

๓ก

ระเบียบโรงเรียนวังจันทร์วิทยา ประจาปีการศึกษา

๒๕๖๔

ระเบียบการแต่งกายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
สาหรับนักเรียนหญิง
๑. เสื้อ ใช้ผ้าโทเรสีขาวเนื้อเกลี้ยงแบบคอเชิ้ต ผ่าอกตลอด และหนาพอที่จะไม่เห็นเสื้อชั้นใน (มีเสื้อซับใน)
ที่อกเสื้อทาเป็นสาบตลบเข้าข้างใน กว้าง ๓ ซ.ม. มีกระดุมแบนสีขาว แขนสั้น (ยาวไม่เกินศอก) ปลายแขนจีบเพียง
เล็กน้อย ประกอบด้วยผ้าสองชั้น กว้าง ๓ ซ.ม. ชายเสื้อทับไว้ในกระโปรง เสื้อจะไม่หลวม หรือรัดรูปจนเกินไป
ด้านขวาของตัวเสื้อบริเวณราวนมปักอักษรย่อ “ว.จ.ว.” และใต้อักษร “ว.จ.ว.” ให้ปักเลขประจาตัว (อักษรย่อ และ
ตัวเลขประจาตัวให้ปั๊มด้วยตรายางของโรงเรียนเท่านั้น) ด้านซ้ายของตัวเสื้อระดับเดียวกับอักษรย่อ ว.จ.ว. ให้ปัก
ชื่อ-นามสกุล ใช้อักษรภาษาไทยเท่านั้นตามแบบของทางราชการ ตัวหนาทึบสูง ๐.๗ ซ.ม. ปักดาว (จานวนดาวตาม
ระดับชั้น) เหนือกึ่งกลางระหว่างชื่อกับนามสกุลขึ้นไป ๑ ซ.ม. การปักทุกรายการให้ปักด้วยไหมสีน้าเงินเข้มติดกับตัว
เสื้อเมื่อแต่งกายจะต้องทับเสื้อไว้ในกระโปรงให้เรียบร้อย โดยเมื่อมองแล้วจะต้องเห็นเข็มขัด ไม่เหน็บเสื้อหรือปล่อย
ชายเสื้อออกนอกกระโปรง และใส่เสื้อซับ (สีขาวหรือสีเนื้อ)
๒. กระโปรง ใช้ผ้าสีกรมท่าไม่มีลวดลาย ด้านหน้าและด้านหลังจีบข้างละ ๓ จีบ จีบลึก ๒.๕ ซ.ม. เย็บจีบ
พับออกนอก เว้นระยะความกว้างตรงกลางพองาม ชายกระโปรงพับขอบขึ้นกว้าง ๓-๕ ซ.ม. และให้กระโปรงยาว
คลุมเข่าลงมาประมาณ ๘-๑๐ ซ.ม. โดยวัดจากกลางสะบ้าหัวเข่า กระโปรงต้องมีขอบที่เอว ไม่มีหู ไม่รัดรูป
ปลายกระโปรงบาน ไม่เป็นทรงตรง หรือปลายแคบ
๓. ทรงผม ให้ไว้ผมทรงนักเรียนเช่นเดียวกับ ม.ต้น หรือยาวแค่คลุมปกเสื้อหรือไว้ยาว แล้วรวบผูกด้วยโบว์
สีกรมท่าขนาดไม่เกิน ๑ นิ้ว โดยความยาวของผมที่รวบแล้วให้ยาวได้ถึงสะบักหลัง ห้ามปล่อยจอนหรือปอยผม
ห้ามทาสี ห้ามซอยหรือตัดหน้าม้า ห้ามกันด้านหน้าให้เป็นขอบโค้ง ถ้าต้องการเหน็บผมให้ใช้กิ๊บดา
๔. เข็มขัด ให้ใช้หนังสีดา กว้าง ๓-๔ ซ.ม. หัวรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบกลัด หุ้มด้วยผ้า หรือหนังสีดา
๕. รองเท้า ใช้รองเท้านักเรียนสีดา ชนิดหุ้มส้นมีสายรัดหลังเท้า และส้นสูงไม่เกิน ๒ ซ.ม.
๖. ถุงเท้า สีขาวเรียบเกลี้ยง ไม่มีแถบสีและลวดลาย เวลาสวมพับให้เรียบร้อย โดยพับขอบกว้างประมาณ
๒ นิ้ว เหนือข้อเท้า โดยให้ขอบล่างของรอยพับอยู่บริเวณตาตุ่ม
๗. กระเป๋า เป็นกระเป๋านักเรียนตามแบบของโรงเรียน ห้ามใช้กระเป๋าชนิดอื่น เด็ดขาด

กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงเรียนวังจันทร์วิทยา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

๔ก

ระเบียบโรงเรียนวังจันทร์วิทยา ประจาปีการศึกษา

๒๕๖๔

ระเบียบการแต่งกายชุดพลศึกษา ม.ต้น และ ม.ปลาย
กางเกง ใช้กางเกงวอร์มตามแบบของโรงเรียน (กางเกง ม.ปลาย หากไม่ใช้ตามแบบโรงเรียน ถูกตัดคะแนน
ความประพฤติ ๕ คะแนน ต่อครั้ง ห้ามตัดขาจั๊มโดยเด็ดขาด ถ้านักเรียนตัดขาจั๊มออก จะถูกลงโทษด้วยการให้
ซื้อกางเกงใหม่และถูกตัดคะแนนความประพฤติ ๒๐ คะแนน)
เสื้อ เสื้อโปโลคอเชิ้ตตามแบบของโรงเรียน ปักชื่อ-นามสกุล โดยใช้อักษรภาษาไทยเท่านั้นตามแบบของ
ทางราชการ ที่อกด้านขวาและปักดาวเหนือกึ่งกลางระหว่างชื่อกับนามสกุลขึ้นไป ๑ ซ.ม. การปักชื่อและดาวใช้ขนาด
ตัวอักษรและไหมเช่นเดียวกับเสื้อนักเรียน
รองเท้า ใช้รองเท้าผ้าใบสีขาวผูกเชือกไม่มีลวดลาย ทั้งนักเรียนชายและนักเรียนหญิง

การแต่งกายของนักเรียน ม. ต้น และ ม.ปลาย
(ทั้งเครื่องแบบนักเรียนและชุดพลศึกษา)
๑. ห้ามใช้เครื่องประดับทุกชนิด ไม่ว่าสร้อยข้อมือ เลสข้อมือ สร้อยคอ แหวนต่าง ๆ หากนักเรียนจะสวม
สร้อยคอห้อยพระให้ใช้สร้อยสแตนเลส หรือสายร่มที่มีความยาวพอที่จะซุกไว้ในเสื้อเพื่อให้มิดชิด
๒. ห้ามนักเรียนไว้เล็บ ทาเล็บ ทาริมฝีปาก (รวมทั้งห้ามใช้น้ายาอุทัย) แต้มไฝ หรือตกแต่งใบหน้าด้วย
เครื่องสาอางใด ๆ ทั้งสิ้น
๓. ห้ามใส่น้ามัน เจลใส่ผม
๔. นักเรียนชายห้ามเจาะหู สาหรับนักเรียนหญิงถ้าจะเจาะหู เจาะได้ข้างละ 1 รู บริเวณติ่งหู และตุ้มหู ที่จะใช้
ให้ใช้ได้เฉพาะตุ้มหูที่เป็นห่วงเงินกลม ๆ เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 ซม. เท่านั้น ห้ามใส่ตุ้มหูที่มีลักษณะต่างจาก
ที่กาหนดนี้ (ถ้าพบเห็นจะยึดเก็บ)
๕. ห้ามสักตามร่างกายด้วยน้ายาเคมีทุกชนิด
๖. นักเรียนชาย (ทั้ง ม.ต้นและ ม.ปลาย) และนักเรียนหญิง ม.ปลาย จะต้องนุ่งทับให้เรียบร้อยทุกครั้ง ขอบเอว
กางเกงหรือกระโปรงจะต้องไม่ต่ากว่าสะดือ
๗. ต้องพับถุงเท้าให้ถูกต้องเรียบร้อยตามที่กาหนด และต้องไม่เหยียบส้นรองเท้า
ทั้งนี้ให้ผู้อานวยการโรงเรียนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายและครูโรงเรียนวังจันทร์วิทยาทุกคนเป็นผูร้ ักษาระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
(นางอัญชลี อิสสรารักษ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร”
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา
กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงเรียนวังจันทร์วิทยา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

๕
ก

ระเบียบโรงเรียนวังจันทร์วิทยา ประจาปีการศึกษา

๒๕๖๔

ระเบียบโรงเรียนวังจันทร์วิทยา
ว่าด้วย คะแนนความประพฤติและคะแนนทาความดีของนักเรียน
ข้อ ๑ วัตถุประสงค์
๑.๑ เพื่อรักษาระเบียบวินัยของโรงเรียน
๑.๒ เพื่อให้นักเรียนประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ถูกที่ควร
๑.๓ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมของนักเรียนให้รู้จักรับผิดชอบ
๑.๔ เพื่อให้นักเรียนมีวินัยในตนเอง
๑.๕ เพื่อให้เกิดความสุขและความเรียบร้อยในโรงเรียน
๑.๖ เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียนก่อนที่จะสายเกินแก้
๑.๗ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมประจาใจมากขึ้น
ข้อ ๒ คะแนนความประพฤติ (คะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์)
นักเรียนทุกคนมีคะแนนความประพฤติคนละ ๑๐๐ คะแนน ต่อปี
ข้อ ๓ ค่าของคะแนนในระดับความผิดต่าง ๆ กาหนดดังนี้
๓.๑ ความผิดที่ถูกตัดคะแนน ๓ คะแนน
๑) ไม่คล้องสายบัตรสแกนนักเรียน
๒) พูดจาหยาบคาย ไม่เหมาะสม
๓) ใส่เสื้อไม่มีซับใน (นักเรียนหญิงใส่สีขาวหรือสีเนื้อเท่านั้น)
๔) มาโรงเรียนสาย
๕) หลบหนีการเข้าแถวเคารพธงชาติ
๖) เล่นและส่งเสียงดังในห้องเรียน
๗) ไม่รักษาระเบียบแถว และมารยาทในที่ประชุม
๘) ทิ้งหนังสือและสัมภาระอื่นใดไว้ในห้องเรียนหรือบริเวณโรงเรียนโดยไม่มีความจาเป็น
๙) รับประทานอาหารก่อนเวลาที่กาหนด
๑๐) รับประทานอาหารแล้วไม่เก็บภาชนะไว้ตามที่กาหนด
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๓.๒ ความผิดที่ถูกตัดคะแนน ๕ คะแนน
๑) ไม่แสกนบัตรลงเวลามาเรียน หรือเวลากลับ
๒) เล่นโทรศัพท์ขณะครูสอนโดยไม่ได้รับอนุญาต
๓) หลบหนีการเข้าชั้นเรียน
๔) ออกนอกห้องเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต
๕) ขาดโรงเรียนโดยไม่มีใบลา
๖) รับประทานอาหารในห้องเรียน
๗) ไม่ปักอักษรย่อ ว.จ.ว. เลขประจาตัว และชื่อ-นามสกุล รวมทั้งดาว ให้เรียบร้อย
๘) ใส่เสื้อคนอื่นมาโรงเรียน
๙) แต่งกายไม่เรียบร้อย (ไม่ทับเสื้อ ถุงเท้าผิดและหรือพับไม่ถูกต้อง กางเกงพลศึกษาผิดแบบ
แต่งเสื้อพลศึกษาให้ผิดไปจากเดิม ลัดรูป) ทั้งในและนอกโรงเรียน
๑๐) ไม่ทาเวร และไม่จัดห้องเรียนให้สะอาดเรียบร้อย
๑๑) ประดับของมีค่านอกเหนือที่กาหนดมาโรงเรียน
๑๒) ขีดเขียนทาความสกปรกตามสถานที่หรือสิ่งต่าง ๆ ของโรงเรียน
๑๓) ความผิดอื่นใดที่เทียบได้กับความผิดข้อ ๑) – ๑๒)
๓.๓ ความผิดที่ถูกตัดคะแนน ๑๐ คะแนน
๑) กล่าววาจาส่อเสียด ก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท สร้างความแตกแยกของหมู่คณะ
๒) ปลอมแปลงลายเซ็นผู้ปกครอง
๓) ออกนอกโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต
๔) ไม่นาเอกสารจากโรงเรียนมอบให้ผู้ปกครอง
๕) ไม่ให้ความร่วมมือกิจกรรมที่โรงเรียนมอบหมายหรือนัดหมาย
๖) มีอุปกรณ์การเล่นการพนัน
๗) ทรงผมผิดระเบียบ (หญิงผมยาวกว่ากาหนด ม.ต้นชาย รองหวีเกินกาหนดเบอร์ ๒
รองทรง ม.ปลายชาย รองทรงผมยาวกว่าปกติ พิจารณาตามความเหมาะสม)
๘) ซอยผม ดัดผม แต่งผมให้ผิดไปจากทรงนักเรียนที่กาหนด ไว้หนวดเครา หรือโกนผม
โดยไม่มีเหตุจาเป็น
๙) ความผิดอื่นใดที่เทียบได้กับความผิดข้อ ๑) – ๘)
๓.๔ ความผิดที่ถูกตัดคะแนน ๑๕ คะแนน
๑) แสดงพฤติกรรม กิริยา วาจาที่ไม่สุภาพซึ่งแสดงถึงไม่เคารพครูหรือผู้อื่น ทั้งต่อหน้า รวมถึง
การลงข้อความในสื่อ Social Media เช่น Facebook , Line เป็นต้น
๒) หนีโรงเรียน
๓) รังแก ใช้อิทธิพลข่มขู่ กรรโชก รีดไถ บังคับขืนใจให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือของมีค่าของผู้อื่น
๔) ทะเลาะวิวาท สถานเบาภายในโรงเรียน
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๕) สูบบุหรี่หรือมีบุหรี่ไว้ในครอบครองทั้งในและนอกโรงเรียน
(สูบบุหรี่ในโรงเรียนปรับ ๒,๐๐๐ บาท ตามที่กฎหมายกาหนด)
๖) ความผิดอื่นใดที่เทียบได้กับความผิดข้อ ๑) – ๕)
๓.๕ ความผิดที่ถูกตัดคะแนน ๒๐ คะแนน
๑) แสดงพฤติกรรม กิริยา วาจาที่ไม่สุภาพซึ่งทาให้โรงเรียนเสื่อมเสียทั้งต่อหน้า รวมถึง
การลงข้อความในสื่อ Social Media เช่น Facebook , Line เป็นต้น
๒) นาหนังสือ สื่อลามกอนาจารมาโรงเรียน หรือมีคลิปโป๊ไว้ในครอบครอง
๓) ดื่มสุราทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนอันนามาซึ่งความเสียหายต่อโรงเรียน
๔) เล่นเกม สนุกเกอร์ ในช่วงเวลาเรียนและหรืออยู่ในชุดเครื่องแบบของโรงเรียน
๕) การพนันทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนอันนามาซึ่งความเสียหายต่อโรงเรียน
๖) เข้าไปเที่ยวในสถานที่ต้องห้าม เช่น สถานเริงรมย์ บ่อนการพนัน ซ่องโสเภณี
๗) พกพาอาวุธหรือวัสดุอื่นใดที่เจตนานามาเพื่อใช้เป็นอาวุธ
๘) ประพฤติตนด้านชู้สาวแต่ไม่ถึงขั้นร้ายแรง อันนามาซึ่งความเสียหายของโรงเรียน
๙) ทุจริตในการสอบ
๑๐) ความผิดอื่นใดที่เทียบได้กับความผิดข้อ ๑) – ๙)
๓.๖ ความผิดที่ถูกตัดคะแนน ๓๐ คะแนน
๑) ชกต่อยทะเลาะวิวาทสถานหนัก มีอาวุธ หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นอาวุธ
๒) ทะเลาะวิวาทตบตี ชกต่อยนอกโรงเรียน
๓) นาบุคคลอื่นมาร่วมและก่อการวิวาท หรือทาความเสียหายกับทางโรงเรียน
๔) ลักทรัพย์
๕) ทาลายทรัพย์สมบัติของโรงเรียน (ผู้ปกครองต้องชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น)
๖) ความผิดอื่นใดที่เทียบได้กับความผิดข้อ ๑) – ๕)
๓.๗ ความผิดที่ถูกตัดคะแนน ๔๐ คะแนน
๑) ผิดศีลธรรมอย่างร้ายแรง ประพฤติลามกอนาจาร ประพฤติตนด้านชู้สาวถึงขั้นได้เสีย
๒) เสพ หรือมียาเสพติด (นอกเหนือจากบุหรี่) ไว้ในครอบครอง
๓) ความผิดอื่นใดที่เทียบได้กับความผิดข้อ ๑) – ๒)
ข้อ ๔ แนวปฏิบัติเมื่อนักเรียนถูกตัดคะแนน และการปรับพฤติกรรม
๔.๑ ครูทุกคนมีอานาจหน้าที่ว่ากล่าวตักเตือน อบรม ทาโทษนักเรียนรวมทั้งตัดคะแนนความประพฤติ
ของนักเรียนได้ตามความผิดที่นักเรียนกระทา ทั้งนี้จะต้องได้ทาการสอบสวน หาข้อสรุปที่ชัดแจ้งพร้อมบันทึก
คาให้การของนักเรียนเรียบร้อย
๔.๒ ให้ผู้ตัดคะแนนแจ้งผลให้ครูที่ปรึกษาและกลุ่มงานบริหารทั่วไป (กิจการนักเรียน) ทราบทุกครั้ง
๔.๓ ให้งานระบบดูแลเป็นผู้เก็บข้อมูลการตัดคะแนนของนักเรียนเป็นรายคน เพื่อจัดทาสรุปเมื่อสิ้นเดือน
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๔.๔ เมื่อนักเรียนถูกตัดคะแนนถึง ๒๑ คะแนน กลุ่มบริหารงานทั่วไป (กิจการนักเรียน) จะเชิญผู้ปกครอง
มาพบเพื่อชี้แจงให้ทราบถึงปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียน โดยการให้ข้อมูลร่วมกับครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับ
๔.๕ เมื่อนักเรียนถูกตัดคะแนนถึง ๓๑ คะแนน กลุ่มบริหารงานทั่วไป (กิจการนักเรียน) จะเชิญผู้ปกครอง
มาพบเพื่อทาทัณฑ์บน โดยร่วมกับครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับ
๔.๖ เมื่อนักเรียนถูกตัดคะแนนถึง ๕๑ คะแนน กลุ่มบริหารงานทั่วไป (กิจการนักเรียน) จะเชิญผู้ปกครอง
มาพบเพื่อรับทราบ และบันทึกให้นักเรียนเข้าค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต (ปรับพฤติกรรม) ตามที่โรงเรียนกาหนด
๔.๗ ถ้านักเรียนไม่เข้าค่ายหรือไม่ผ่านการประเมินจากค่าย นักเรียนจะไม่มีสิทธิ์ในการลงทะเบียนมอบตัว
เพื่อเข้าเรียนในปีการศึกษาต่อไป
ข้อ ๕ การทาความดีและการเพิ่มคะแนน
ครูทุกคนมีอานาจในการเพิ่มคะแนนให้แก่นักเรียนที่ทาความดี ตามความดีที่นักเรียนกระทา ดังนี้
๕.๑ เพิ่มคะแนนครั้งละ ๑๐ คะแนน
๑) ช่วยรักษาความสะอาดของโรงเรียน นอกเหนือจากการทาเวรประจาวันของตนเอง โดย
ไม่ต้องใช้
๒) เก็บเงินหรือของตกได้มีราคาไม่เกิน ๑๐๐ บาท นาไปแจ้งประกาศหาเจ้าของ
๓) ช่วยเหลือเพื่อนนักเรียนที่ด้อยกว่าตนเอง
๔) ทาความดีอื่นใดเทียบได้กับ ๑) – ๓)
๕.๒ เพิ่มคะแนนครั้งละ ๑๕ คะแนน
๑) ช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนด้วยความตั้งใจจริง
๒) เก็บเงินหรือของตกได้มีราคาตั้งแต่ ๑๐๑ บาทขึ้นไป ส่งครูแจ้งประกาศเพื่อหาเจ้าของ
๓) ช่วยระงับยับยั้งการทะเลาะวิวาทของเพื่อนนักเรียนโดยมีพยานยืนยัน
๔) ชี้ช่องทาง หรือแจ้งแหล่งอบายมุขให้ครูทราบ เพื่อป้องกันแก้ไขต่อไป
๕) แจ้งชื่อผู้กระทาผิด หรือความเสียหายต่อโรงเรียนหรือส่วนรวมให้ครูทราบ
๖) ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนานักเรียนหรือโรงเรียน
๗) กระทาความดีอื่นใดที่เทียบได้กับ ๑) – ๖)
๕.๓ เพิ่มคะแนนครั้งละ ๓๐ คะแนน
๑) นาชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนทาให้บุคคลภายนอกรู้จักโรงเรียนมากขึ้น
๒) การกระทาความดีใด ๆ ที่เปรียบได้กับการกระทาใน ๑)
หมายเหตุ
๑. ในการทาความดีและทาความผิดต่าง ๆ จะได้คะแนนและถูกตัดคะแนนตามเกณฑ์
ที่ได้กาหนดไว้
๒. ในการรวมคะแนนปลายปี จะต้องนาคะแนนความดีและคะแนนที่ถูกตัดไป มาลบหักล้างกันจึง
จะเป็นคะแนนรวม
กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงเรียนวังจันทร์วิทยา
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๓. คะแนนความประพฤติที่ได้ ใช้ ๑ ปีการศึกษา เมื่อเริ่มปีการศึกษาใหม่ ก็เริ่มสะสมคะแนน
ใหม่ แต่พฤติกรรมที่ถูกตัดคะแนนจะถูกเก็บไว้เป็นข้อมูลในการออกใบรับรองความประพฤติ
และพิจารณาโควตาเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา
๔. นักเรียนคนใดที่ทาความดีและได้คะแนนเพิ่ม ๕๐ – ๖๙ คะแนน จะได้รับเกียรติบัตร
(เหรียญทองแดง) จากทางโรงเรียนเมื่อสิ้นปีการศึกษา
๕. นักเรียนคนใดที่ทาความดีและได้คะแนนเพิ่ม ๗๐ - ๘๙ คะแนน จะได้รับเกียรติบัตร
(เหรียญเงิน) จากทางโรงเรียนเมื่อสิ้นปีการศึกษา
๖. นักเรียนคนใดที่ทาความดีและได้คะแนนเพิ่ม ๙๐ คะแนนขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตร
(เหรียญทอง) จากทางโรงเรียนเมื่อสิ้นปีการศึกษา
ทั้งนี้ให้ผู้อานวยการโรงเรียนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายและครูโรงเรียนวังจันทร์วิทยาทุกคน
เป็นผู้รักษา ยึดถือและปฏิบัติตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางอัญชลี อิสสรารักษ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร”
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา

กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงเรียนวังจันทร์วิทยา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

๑๐

ระเบียบโรงเรียนวังจันทร์วิทยา ประจาปีการศึกษา

๒๕๖๔

บันทึกแนบท้ายระเบียบโรงเรียนวังจันทร์วิทยา
ว่าด้วยคะแนนความประพฤติและคะแนนทาความดีของนักเรียน
มาตรการการตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียน
ที่
รายการตัดคะแนน
ครั้งที่
มาตรการ
๑ - ไม่คล้องสายบัตรสแกนนักเรียน
๑-๒ ตักเตือน, ตัดคะแนน
- ใส่เสื้อไม่มีซับใน
๓ ตักเตือน, บันทึกพฤติกรรม, ตัดคะแนน
(นักเรียนหญิงใส่สีขาวหรือสีเนื้อ)
๔ เชิญผู้ปกครอง, ทาทัณฑ์บน, ตัดคะแนน
- พูดจาหยาบคาย ไม่เหมาะสม
ถ้ากระทาผิดซ้าหลังจากทาทัณฑ์บน
- มาโรงเรียนสาย
ตัดคะแนน ครั้งละ
- หลบหนีการเข้าแถวเคารพธงชาติ
- เล่นและส่งเสียงดังในห้องเรียน
- ไม่รักษาระเบียบแถวและมารยาทในที่ประชุม
- ทิ้งหนังสือและสัมภาระอื่นใดไว้ในห้องเรียน
หรือบริเวณโรงเรียนโดยไม่มีความจาเป็น
- รับประทานอาหารก่อนเวลาที่กาหนด
- รับประทานอาหารแล้วไม่เก็บภาชนะไว้
ตามที่กาหนด
๒ - เล่นโทรศัพท์ขณะครูสอนโดยไม่ได้รับอนุญาต ๑-๒ ตักเตือน, บันทึกพฤติกรรม, ตัดคะแนน
- ไม่สแกนบัตรลงเวลามาเรียนหรือเวลากลับ
๓ ตักเตือน, บันทึกพฤติกรรม,
- หลบหนีการเข้าชั้นเรียน
เชิญผู้ปกครอง, ตัดคะแนน
- ขาดโรงเรียนโดยไม่มีใบลา
๔ เชิญผู้ปกครอง, ทาทัณฑ์บน, ตัดคะแนน
- รับประทานอาหารในห้องเรียน
ถ้ากระทาผิดซ้าหลังจากทาทัณฑ์บน
- ออกนอกห้องเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต
ตัดคะแนน ครัง้ ละ
- ไม่ปักอักษรย่อ ว.จ.ว.เลขประจาตัว
และชื่อ-นามสกุลรวมทั้งดาว ให้เรียบร้อย
- ใส่เสื้อคนอื่นมาโรงเรียน
- แต่งกายไม่เรียบร้อย (ไม่ทับเสื้อ ถุงเท้าผิด
และหรือพับไม่ถูกต้อง กางเกงพละผิดแบบ
แต่งเสื้อพละให้ผิดไปจากเดิม ลัดรูป)
ทั้งในและนอกโรงเรียน

คะแนน
๓
๕
๑๐

กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงเรียนวังจันทร์วิทยา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

๑๑

๑๕

๕
๑๐
๑๕
๒๐

ระเบียบโรงเรียนวังจันทร์วิทยา ประจาปีการศึกษา

๒๕๖๔

มาตรการการตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียน (ต่อ)
ที่

รายการตัดคะแนน
ครั้งที่
- ไม่ทาเวร และไม่จัดห้องเรียนให้สะอาดเรียบร้อย
- ประดับของมีค่านอกเหนือที่กาหนดมาโรงเรียน
- ขีดเขียนทาความสกปรกตามสถานที่หรือสิ่งต่าง ๆ
ของโรงเรียน
- กล่าววาจาส่อเสียด ก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท
๑
๓ สร้างความแตกแยกของหมู่คณะ
๒
- ปลอมลายเซ็นผู้ปกครอง
- ออกนอกโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต
- ไม่นาเอกสารจากโรงเรียนมอบให้ผู้ปกครอง
๓
- ไม่ให้ความร่วมมือกิจกรรมที่โรงเรียนมอบหมาย
หรือนัดหมาย
- มีอุปกรณ์การเล่นการพนัน
- ทรงผมผิดระเบียบ (หญิงผมยาวกว่ากาหนด ม.ต้น
ชายรองหวี,รองทรง ม.ปลายชาย รองทรง)
- ซอยผม ดัดผม แต่งผมให้ผิดไปจากทรงนักเรียน
ที่กาหนด ไว้หนวดเครา หรือโกนผม โดยไม่มีเหตุ
จาเป็น (สกินเฮ็ด)
- ความผิดอื่นใดที่เทียบได้กับความผิดข้อนี้
๔ - หนีโรงเรียน
๑
- รังแก ใช้อิทธิพลข่มขู่ กรรโชก รีดไถ บังคับขืนใจ
ให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือของมีค่าของผู้อื่น
๒
- แสดงพฤติกรรม กิริยา วาจาที่ไม่สุภาพซึ่งแสดงถึง
ไม่เคารพครูหรือผู้อื่น ทั้งต่อหน้า รวมถึงการลง
๓
ข้อความในสื่อ Social Media
- ทะเลาะวิวาท สถานเบาภายในโรงเรียน
- สูบบุหรี่หรือมีบุหรี่ไว้ในครอบครองทั้งในและนอก
โรงเรียน (สูบบุหรี่ในโรงเรียน ปรับ ๒,๐๐๐ บาท
ตามที่กฎหมายกาหนด)
- ความผิดอื่นใดที่เทียบได้กับความผิดข้อนี้

มาตรการ

ตักเตือน, บันทึกพฤติกรรม,
ตัดคะแนน
ตักเตือน, บันทึกพฤติกรรม,
ตัดคะแนน
เชิญผู้ปกครอง, ทาทัณฑ์บน,
ตัดคะแนน
ถ้ากระทาผิดซ้าหลังจากทาทัณฑ์บน
ตัดคะแนน ครั้งละ

ตักเตือน, บันทึกพฤติกรรม,
ตัดคะแนน
ตักเตือน, เชิญผู้ปกครอง, บันทึก
พฤติกรรม, ตัดคะแนน
เชิญผู้ปกครอง, ทาทัณฑ์บน,
ตัดคะแนน
ถ้ากระทาผิดซ้าหลังจากทาทัณฑ์บน
เปลี่ยนสถานที่เรียน, ตัดคะแนน
(กรณีสูบบุหรี่ในโรงเรียนเชิญ
ผู้ปกครองทุกครั้ง เพื่อเสียค่าปรับ)
“ ไม่รับรองความประพฤติ ”

กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงเรียนวังจันทร์วิทยา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

คะแนน

๑๐
๑๕
๒๐
๒๕

๑๕
๒๐
๒๕

๓๐

๑๒

ระเบียบโรงเรียนวังจันทร์วิทยา ประจาปีการศึกษา

๒๕๖๔

มาตรการการตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียน (ต่อ)
ที่
รายการตัดคะแนน
ครั้งที่
๕ - แสดงพฤติกรรม กิริยา วาจาที่ไม่สุภาพซึ่งทาให้
๑
โรงเรียนเสื่อมเสียทั้งต่อหน้า รวมถึงการลง
ข้อความในสื่อ Social Media
๒
- นาหนังสือ สื่อลามกอนาจาร มาโรงเรียนหรือมี
๓
คลิปโป๊ไว้ในครอบครอง
- ดื่มสุราทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนอันนามาซึ่ง
ความเสียหายต่อโรงเรียน
- เล่นเกม สนุกเกอร์ในช่วงเวลาเรียนและหรืออยู่ใน
ชุดเครื่องแบบของโรงเรียน
- เล่นการพนันทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน
อันนามาซึ่งความเสียหายต่อโรงเรียน
- เข้าไปเที่ยวในสถานที่ต้องห้าม เช่น
สถานเริงรมย์ บ่อนการพนัน ซ่องโสเภณี
- พกพาอาวุธหรือวัสดุอื่นใดที่เจตนานามาเพื่อใช้
เป็นอาวุธ
- ประพฤติตนด้านชู้สาวแต่ไม่ถึงขั้นร้ายแรง
อันนามาซึ่งความเสียหายของโรงเรียน
- ทุจริตในการสอบ
- ออกนอกสถานที่พักยามค่าคืนเพื่อเที่ยวเตร่หรือ
รวมกลุ่มสร้างความเดือดร้อนราคาญแก่ตนเองหรือ
ผู้อื่นหรือขัดต่อศีลธรรม ประเพณีของสังคม
- ความผิดอื่นใดที่เทียบได้กับความผิดข้อนี้
๖ - ชกต่อยทะเลาะวิวาทสถานหนัก มีอาวุธ หรือ
๑
อุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นอาวุธ
- ทะเลาะวิวาทตบตี ชกต่อยนอกโรงเรียน
๒
- นาบุคคลอื่นมาร่วมและก่อการวิวาท หรือทาความ
เสียหายกับทางโรงเรียน
- ลักทรัพย์
- ทาลายทรัพย์สมบัติของโรงเรียน (ผู้ปกครองต้อง
ชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น)

มาตรการ
ตักเตือน, บันทึกพฤติกรรม,
ตัดคะแนน
ตักเตือน, เชิญผู้ปกครอง,
บันทึกพฤติกรรม, ตัดคะแนน
เชิญผู้ปกครอง, ทาทัณฑ์บน,
ตัดคะแนน
ถ้ากระทาผิดซ้าหลังจากทา
ทัณฑ์บน เปลี่ยนสถานที่เรียน,
ตัดคะแนน
“ ไม่รับรองความประพฤติ ”

ตักเตือน, เชิญผู้ปกครอง,
บันทึกพฤติกรรม, ตัดคะแนน
เชิญผู้ปกครอง, ทาทัณฑ์บน,
ตัดคะแนน
ถ้ากระทาผิดซ้าหลังจากทา
ทัณฑ์บนเปลี่ยนสถานที่เรียน,
ตัดคะแนน
“ ไม่รับรองความประพฤติ ”

กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงเรียนวังจันทร์วิทยา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

คะแนน
๒๐
๒๕
๓๐

๓๕

๓๐
๓๕

๔๐

๑๓

ระเบียบโรงเรียนวังจันทร์วิทยา ประจาปีการศึกษา

๒๕๖๔

มาตรการการตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียน (ต่อ)
ที่
๗

รายการตัดคะแนน
- เสพสารเสพติดทุกชนิด (ยกเว้นบุหรี่, ยาบ้า )

๘ - ผิดศีลธรรมอย่างร้ายแรง
- ประพฤติลามกอนาจาร
- ความผิดอื่นใดที่เทียบได้กับความผิดข้อนี้

ครั้งที่

มาตรการ

๑

เชิญผู้ปกครอง, ทาทัณฑ์บน,
ตัดคะแนน
ถ้ากระทาผิดซ้าหลังจาก
ทาทัณฑ์บน, เปลี่ยนสถานที่เรียน,
ตัดคะแนน
“ ไม่รับรองความประพฤติ ”

๑

๙ - เสพยาบ้า

๑

๑๐ - ประพฤติตนด้านชู้สาวถึงขั้นได้เสีย, สมา, แต่งงาน
- ตกเป็นผู้ต้องหาคดีความผิดเกี่ยวกับเพศ /คดีอาญา
อื่น ๆ

๑

๑๑ - มียาเสพติด (นอกเหนือจากบุหรี่) ไว้ในครอบครอง
หรือกระทาการเพื่อการจาหน่าย
(สารเสพติดทุกชนิด)

๑

เชิญผู้ปกครอง, ทาทัณฑ์บน,
ตัดคะแนน
ถ้ากระทาผิดซ้าหลังจากทา
ทัณฑ์บนเปลี่ยนสถานที่เรียน,
ตัดคะแนน
“ ไม่รับรองความประพฤติ ”
เชิญผู้ปกครอง, ทาทัณฑ์บน,
ตัดคะแนน
ผู้ปกครองรับตัวเข้าสู่กระบวนการ
บาบัด ถ้ากระทาผิดซ้า ตัดคะแนน,
เปลี่ยนสถานที่เรียน
“ ไม่รับรองความประพฤติ ”
เชิญผู้ปกครอง, เปลี่ยนสถานที่
เรียน, ตัดคะแนน
“ ไม่รับรองความประพฤติ ”
เชิญผู้ปกครอง,ประสานงาน จนท.
ตารวจ, เปลี่ยนสถานที่เรียน,
ตัดคะแนน
“ ไม่รับรองความประพฤติ ”

กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงเรียนวังจันทร์วิทยา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

คะแนน
๔๐

๔๕

๔๐

๔๕

๔๐

๔๕

๔๐

๔๐

๑๔

ระเบียบโรงเรียนวังจันทร์วิทยา ประจาปีการศึกษา

๒๕๖๔

ข้อปฏิบัติของผู้ปกครองทีม่ ีต่อนักเรียนและโรงเรียน
๑. ศึกษาและทาความเข้าใจรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้อง
๒. ควรรูจ้ ักนักเรียนของท่านว่าชื่ออะไร เรียนอยู่ชั้นใด เพื่อความสะดวกเมื่อไปขอพบ
๓. ควรรูจ้ ักบุคลากรในโรงเรียน เช่น ครูที่ปรึกษาของนักเรียน ครูแนะแนว เจ้าหน้าที่ทะเบียน
รองผู้อานวยการ และผู้อานวยการ
๔. ควบคุมการมาโรงเรียน และการกลับบ้านของนักเรียน
๕. ตรวจตราและกาชับการแต่งกายของนักเรียนให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนก่อนออก
จากบ้าน หรือทุกครั้งที่แต่งเครื่องแบบนักเรียน
๖. ตรวจตราการเรียน เช็คการบ้าน ของนักเรียน ให้มีการอ่านหนังสือเพิ่มพูนความรู้ให้มากขึ้น
๗. ควบคุมการเที่ยวเตร่ของนักเรียน อย่าให้เที่ยวดึกเกินไป หรือโดยท่านไม่สนใจ
๘. เอาใจใส่ดูแลการคบเพื่อนให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามจารีตประเพณีและ
ศีลธรรมอันดี
๙. ในกรณีที่นักเรียนขออนุญาตไปร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียน ไม่ว่าเป็นกิจกรรมใด ๆ ก็ตาม ควรขอดู
หนังสือขออนุญาตของทางโรงเรียน และลงชื่อรับทราบ พร้อมทั้งส่งคืนโรงเรียน หรือโทรศัพท์
สอบถามจากครู เพื่อท่านจะได้รับทราบรายละเอียดทุกครั้ง
๑๐. ควรอบรมสั่งสอนแนะนานักเรียนของท่านอยู่เสมอ เพราะนักเรียนจะเป็นคนดีมีอนาคตได้ต้องอาศัย
ความร่วมมือระหว่างบ้านกับโรงเรียน
๑๑. ไม่ควรให้นักเรียนของท่านเที่ยวพักผ่อนในที่ไม่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบของ
โรงเรียน
๑๒. หากท่านมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อกับทางโรงเรียน เพื่อความเข้าใจอันดีและร่วมมือกัน
แก้ปัญหา
๑๓. สอดส่องการคบเพื่อน ตลอดถึงการเที่ยวเตร่ เพราะทางโรงเรียนไม่อาจทราบพฤติกรรม
ภายนอกโรงเรียนได้
๑๔. ควรดูแลเอาใจใส่ผลการเรียนของนักเรียนในความปกครองของท่านในแต่ละภาคเรียน และท่าน
จะต้องลงความเห็นของผู้ปกครองด้วยตนเองทุกครั้งพร้อมลงชื่อท้ายความเห็นนั้น
๑๕. เมื่อท่านได้รับจดหมายเชิญจากโรงเรียน ท่านต้องตอบรับ และรีบติดต่อกับทางโรงเรียนทันที
เพื่อร่วมมือกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
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การปฏิบัติตนเมื่อเป็นนักเรียนของโรงเรียนวังจันทร์วิทยา
๑. การแต่งกายและอุปกรณ์การเรียน
- มีเครื่องแต่งกาย เครื่องเรียน เครื่องใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ครบตามที่โรงเรียนกาหนด
- เครื่องแต่งกายและการแต่งกายของนักเรียน ถูกต้องตามระเบียบการแต่งกายของนักเรียน ตามระเบียบ
ที่โรงเรียนกาหนด เพื่อความมีวนิ ัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นไปตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๒. การปฏิบัติตนขณะอยู่ในบริเวณโรงเรียน
- เมื่อมาถึงโรงเรียน นักเรียนต้องอยู่ในความดูแลรับผิดชอบ คาสั่ง และระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน
ห้ามออกนอกบริเวณโรงเรียนระหว่างเวลาเรียน เว้นแต่ได้รับอนุญาต
- ต้องเชื่อฟังและอยู่ในโอวาท คาแนะนาของครูทุกท่าน
- ไม่ส่งเสียงรบกวนห้องเรียนข้างเคียง
- ต้องประพฤติตนให้เหมาะสมกับสภาพนักเรียนที่ดี เช่น ไม่พูดหยาบคาย ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา ไม่เสพของ
มึนเมา และสิ่งเสพติดทุกชนิด ไม่เล่นการพนัน ไม่ประพฤติในทางชู้สาว หรืออนาจาร ฯลฯ
- ต้องมีความสุภาพอ่อนโยนต่อบุคคลทั่วไป และเป็นผู้มีวินัยในตนเอง
- เมื่อเข้าพบครูให้นักเรียนยืนด้วยความเคารพและสุภาพในลักษณะสารวม ถ้าเข้าพบพร้อมกันหลายคน
ต้องเข้าแถวตามลาดับก่อนหลัง ไม่ควรยืนรุมล้อมครู ถ้าครูนั่งนักเรียนจะต้องนั่งเช่นกัน
- ต้องรักษาความสามัคคีในหมู่คณะ
- ต้องช่วยกันดูแลรักษาทรัพย์สมบัติของโรงเรียนอันเป็นส่วนรวม
- ต้องช่วยกันประหยัดการใช้น้า และกระแสไฟฟ้าของโรงเรียน อันเป็นการประหยัดพลังงานของประเทศ
ไปพร้อมกัน นักเรียนคนสุดท้ายที่ออกจากห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องประชุม ให้ปิดไฟฟ้าทุกดวงและทุกครั้ง
หากนักเรียนพบว่าห้องเรียนใด ๆ เปิดไฟฟ้าทิ้งไว้ช่วยกันปิดการใช้น้าต้องประหยัดไม่เปิดก๊อกน้าทิ้งไว้
- เมื่อนักเรียนเข้ามาติดต่องานในโรงเรียน ต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียนให้เรียบร้อยและถูกต้องเสมอ
- เมื่อนักเรียนเข้ามาในโรงเรียนในวันหยุด ต้องแต่งกายสุภาพ ให้เกียรติแก่สถาบัน ไม่นุ่งกางเกง หรือ
กระโปรงสั้นเหนือเข่า
๓. การปฏิบัติตนทั่วไป
- ไม่กระทาการใด ๆ อันนาความเสื่อมเสียมาสู่ชื่อเสียงของโรงเรียน และหมู่คณะ
- ช่วยกันเพิ่มพูนชื่อเสียง ศรัทธาและความเลื่อมใสให้แก่โรงเรียนและหมู่คณะ
- เลื่อมใสในศาสนาที่ตนนับถือ มีเมตตากรุณา เสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ต่อผู้อื่นตามสมควรและถือ
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นสาคัญ
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- มีความอดทน ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และมีความพยายามอย่างเต็มความสามารถ ทั้งขณะที่อยู่โรงเรียน
และที่บ้าน
- เป็นผู้เคารพระเบียบข้อบังคับ กฎหมาย และกติกาของสังคม อยู่ในธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม กล้าพูด
กล้าตัดสินใจ กล้าทาในสิ่งที่ถูกต้อง
- ยึดถือคุณธรรม ความกตัญญูกตเวที ความสามัคคี ความซื่อสัตย์สุจริต ความวิริยะ อุตสาหะ ขยัน
ประหยัด อดทน มีความรับผิดชอบ และมีวินัยในตนเอง
- รักษาคาพูด รับปากว่าจะทาอะไรแล้วต้องทาอย่างนั้นเสมอ ไม่เป็นคนพูดเท็จ โกหก หลอกลวง
- มาเรียนอย่างสม่าเสมอ เมื่อหยุดเรียนต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบการลา
- พึงลดความขัดแย้งด้วยการข่มใจ มีเหตุผล ปรึกษาผู้ใหญ่ ครู
- รักษาทรัพย์สินของโรงเรียนมิให้บุบสลาย แตกหัก ให้มีการใช้งานอย่างคุ้มค่า คุ้มราคา
- ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาเล่าเรียน เพิ่มพูนประสบการณ์ ความรู้ความชานาญ
- เสริมสร้างสุขภาพด้วยการออกกาลังกาย รับประทานอาหารถูกสุขลักษณะ พักผ่อนให้เพียงพอ
- เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี และมีกิจกรรมร่วมกันกับบุคคลในครอบครัว หมู่คณะและชุมชน
- เข้าใจบทบาท สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองในแต่ละสถานการณ์ รู้จักกาลเทศะ
- เมื่อเลิกเรียนให้รีบกลับบ้าน เว้นแต่จะมีกิจกรรมที่มีครูควบคุมการฝึกซ้อมหรือควบคุมการเล่น
- หลีกเลี่ยง ไม่มั่วสุมอบายมุข และสารเสพติด
- ต้องไม่ลักขโมยของของผู้อื่น
๔. การปฏิบัติตนขณะที่มีชั่วโมงเรียน
- ตั้งใจเรียน ไม่นาวิชาอื่นขึ้นมาอ่านหรือทาในขณะเรียนวิชาใดวิชาหนึ่ง
- ไม่ลุกย้ายที่นั่ง พูดคุยทาเสียงดังให้เสียบรรยากาศของห้องเรียน และสมาธิของครูและเพื่อน
- หากมีปัญหาข้อสงสัยให้ยกมือขออนุญาต เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงยืนขึ้นถามหรือแสดงความเห็นได้
๕. การออกนอกห้องเรียน
- ในขณะที่มีชั่วโมงเรียน นักเรียนจะต้องอยู่ในห้องเรียน หรือสถานที่ที่ครูกาหนดเป็นสถานที่เรียน จะไปอยู่
ในสถานที่อื่น เช่น ห้องสมุด โรงอาหาร ห้องปฏิบัติการ ห้องอื่น ๆ ไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากครูที่ทาการสอน
ในชั่วโมงนั้น
- ถ้ามีความจาเป็นต้องออกนอกห้อง ให้ขออนุญาตครูที่กาลังสอนทุกครั้ง หากไม่มีครูให้แจ้งให้หัวหน้า
ห้องเรียนทราบ
- ก่อนเข้าเรียนในตอนเช้า และระหว่างพักกลางวัน ควรทาธุระส่วนตัวให้เรียบร้อย ไม่ควรขออนุญาตออก
นอกห้องเรียนในชั่วโมงแรกของภาคเช้าและภาคบ่าย
๖. การออกนอกบริเวณโรงเรียน
- ให้นักเรียนปฏิบัติตามระเบียบการออกนอกบริเวณโรงเรียนที่กาหนดไว้ในเอกสารนี้
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๗. การเล่น
- ในขณะที่นักเรียนเล่นอยู่กลางสนามหรือภายในบริเวณโรงเรียน ควรระมัดระวังอย่าให้อุปกรณ์การเล่น
ไปถูกร่างกายของผู้ที่เดินผ่านหรือสร้างความเสียหายให้แก่บริเวณโรงเรียน
- ไม่ควรเล่นใกล้บริเวณอาคารเรียน ขณะที่มีการเรียนการสอน ซึ่งเป็นการรวบกวนสมาธิของผู้ที่กาลังเรียน
และเป็นการเสียมารยาท แสดงถึงการไม่เกรงใจครูที่กาลังสอนอยู่
๘. การรับประทานอาหาร
- นักเรียนจะเข้าโรงอาหารเพื่อรับประทานอาหารได้ต้องถึงเวลาที่กาหนด ห้ามเข้าก่อนเวลา
ให้รับประทานอาหารในบริเวณโรงอาหารและสถานที่ที่โรงเรียนจัดไว้
- ไม่เดินรับประทานอาหาร ดื่มน้า หรือของคบเคี้ยวทุกชนิด
- ไม่นาอาหาร เครื่องดื่ม หรือของคบเคี้ยวทุกชนิดมารับประทานในห้องเรียนหรือบนอาคารเรียน
- การเข้าซื้ออาหาร ต้องเข้าแถวตามลาดับก่อนหลัง
- ภายหลังรับประทานอาหารแล้ว ให้นาภาชนะใส่อาหารไปส่งคืนในที่ที่จัดไว้ ถุงน้า ขวดน้า ถุงพลาสติก
ไม้เสียบอาหาร เศษอาหาร ให้ทิ้งลงในภาชนะรองรับหรือถังขยะ
- รับประทานอาหารด้วยอาการสารวม ระมัดระวังไม่ให้หกเรี่ยราดสร้างความสกปรก
๙. การรักษาสภาวะแวดล้อมและความสะอาด
- ไม่บว้ น ถ่มน้าลาย (ต้องบ้วนใส่กระดาษ แล้วนาไปทิ้งถังขยะหรือในที่เหมาะสม)
- ไม่ขว้างปา ทิ้งเศษกระดาษ หรือสิ่งของเหลือใช้ออกนอกห้องเรียนหรือทิ้งลงบนพื้นห้องเรียน หรือ
ห้องปฏิบัติการ สนาม หรือบริเวณโรงเรียน ต้องทิ้งในถังขยะทุกครั้ง
- ไม่ขีดเขียนข้อความ รูปบนฝาผนัง ประตู หน้าต่าง โต๊ะเรียน ห้องน้า ทั้งในที่ลับและที่แจ้ง
- ไม่ดึง เด็ด ต้นไม้ กิ่งไม้ ในบริเวณโรงเรียน หรือในที่สาธารณะทั่วไป
- ไม่ส่งเสียงหรือทาให้เกิดเสียงอันเป็นการทาลายบรรยากาศของสถานศึกษา และสร้างมลภาวะให้เกิดขึ้น
ภายในบริเวณโรงเรียน หรืออาคารเรียน เป็นการรบกวนสมาธิ และการเรียนของนักเรียนอื่น ๆ
- การรักษาความสะอาดของอาคารเรียน บริเวณโรงเรียน และทรัพย์สินต่าง ๆ ของห้องเรียนและโรงเรียน
ให้อยู่ในสภาพดีและเรียบร้อย
- ทาความสะอาดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ตามวันและเวลาที่กาหนด
- ไม่เคลื่อนย้ายโต๊ะ เก้าอี้ ครุภัณฑ์ ออกนอกชั้นเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต
- ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายในกรณีทาของเสียหาย
- ไม่ขับขี่ยานพาหนะที่มีเสียงดังบนถนน เป็นการสร้างมลภาวะทางเสียง ไม่แข่งรถบนท้องถนนและทาลายสภาวะ
แวดล้อม ต้องรักษาและชักจูงให้ผู้อื่นรักษาสาธารณสมบัติ ต้นไม้ ธรรมชาติ และสภาวะแวดล้อม
๑๐. การแสดงความเคารพ
- ให้นักเรียนปฏิบัติตามระเบียบโรงเรียนที่กาหนดไว้ในคู่มือนี้
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๑๑. การขึ้นรถประจาทาง และรับบริการใด ๆ
- ต้องเข้าแถวตามลาดับก่อน หลัง เพื่อฝึกการมีวินัยโดยตรง และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ประชาชนทั่วไป
- เมื่อขึ้นรถเมล์แล้ว ต้องเข้าไปยืนในรถ ไม่ยืนที่บันไดหรือห้อยโหนเป็นอันขาด
- การเข้ารับบริการใด ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนให้ปฏิบัติเช่นเดียวกัน คือ ต้องเข้าแถวตามลาดับ
ก่อน-หลัง นอกจากดูสวยงามเป็นระเบียบแล้ว ยังเป็นการสร้างความมีวินัยขั้นพื้นฐานให้เกิดขึ้นแก่นักเรียนและชน
ในชาติอีกด้วย
- การข้ามถนนให้ข้ามที่ทางม้าลาย สะพานลอย หรือในที่ที่ปลอดภัยไม่ลับสายตา ก่อนข้ามถนนควรมอง
ขวา-ซ้าย และขวาอีกครั้งหนึ่งเดินข้ามด้วยความเร็วไม่วิ่ง
- การใช้ยานพาหนะ ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎจราจร ยานพาหนะที่ใช้ต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์
มีโคมไฟและป้ายสะท้อนแสงติดตั้งครบถ้วน ไม่ประมาท ฮึกเหิม หรือเล่นกันในขณะขับขี่ยานพาหนะบนถนน
๑๒. การแสดงความขอบคุณ
ให้นักเรียนกล่าวคาว่า “ขอบคุณ” หรือ “ขอบพระคุณ” ต่อผู้ที่ทาสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ทุกครั้ง และฝึกให้เป็น
นิสัยอยู่เสมอเพราะเป็นคุณสมบัติและเป็นเอกลักษณ์ประจาชาติไทยทุกคน
๑๓. การมาโรงเรียน
นักเรียนต้องมาโรงเรียนให้ทันโรงเรียนเข้าอย่างช้าให้ทันเข้าแถวเคารพธงชาติ สัญญาณการเข้าแถว
(เพลงมาร์ชโรงเรียน) เริ่มขึ้น เวลา ๐๗.๔๐ น. ถ้ามาช้าภายหลัง ธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาแล้ว ถือว่าสาย นักเรียน
ที่มาสายโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และมาสายเป็นประจา ทางโรงเรียนจะพิจารณาโทษเกี่ยวกับความประพฤติ
ตัดคะแนน นอกจากจาเป็นบางกรณี ดังต่อไปนี้
- ถ้าผู้ปกครองมีธุระจะต้องใช้นักเรียนในตอนเช้า (ความจาเป็นจริง ๆ ) และไม่สามารถที่จะให้นักเรียนมา
โรงเรียนทันตามกาหนดเวลา ผู้ปกครองต้องมีหนังสือรับรองให้นักเรียน นาไปแสดงต่อครูเวร หรือโทรศัพท์แจ้ง
มิฉะนั้นนักเรียนจะได้รับโทษ ตัดคะแนน
- ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย เช่น ฝนตกหนัก หรือพาหนะที่เดินทางมาโรงเรียนเกิดเสีย หรือขัดข้องระหว่างทาง
ทางโรงเรียนจะพิจารณาเป็นราย ๆ
๑๔. การลากิจ ลาป่วย
นักเรียนที่มีความจาเป็นต้องหยุดเรียนในกรณีป่วย หรือมีธุระต้องเขียนใบลากิจหรือลาป่วย ส่งครูที่ปรึกษา
ล่วงหน้าหรือวันที่มาโรงเรียน ใบลานั้นให้เขียนหรือพิมพ์ตามแบบของใบลาและต้องมีลายเซ็นของผู้ปกครองที่ทาไว้
กับโรงเรียนในวันมอบตัวนักเรียน ใบลาที่ไม่มีลายเซ็นของผู้ปกครอง หรือมีลายเซ็นปลอมของผู้ปกครอง
ทางโรงเรียนจะไม่รับพิจารณาและถือว่านักเรียนผู้นั้นขาดเรียน หากพิสูจน์ได้ว่านักเรียนปลอมลายมือชื่อผู้ปกครอง
ก็จะรับโทษอีกด้วย
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๑๕. การขาดเรียน
นักเรียนที่ไม่มาเรียนด้วยเหตุผลประการใดก็ตาม ถ้ายังไม่มีใบลามาแสดงพร้อมคารับรองของ
ผู้ปกครอง ถือว่าขาดเรียน ทางโรงเรียนจะบันทึกลงในสมุดรายงานพิจารณาโทษ หากนักเรียนมีเวลาเรียนไม่ครบ
ร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนแต่ละวิชาของแต่ละภาคเรียน จะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาคเรียน
นักเรียนที่ขาดเรียนติดต่อกัน ๓ วัน โดยไม่แจ้งเหตุผลให้ทางโรงเรียนทราบ ทางโรงเรียนจะส่งจดหมาย
หรือโทรศัพท์ติดต่อเชิญผู้ปกครอง ถ้าผู้ปกครองไม่มาติดต่อกับทางโรงเรียน โรงเรียนจะมีจดหมายลงทะเบียนติดต่อ
เชิญผู้ปกครองอีกเป็นครั้งที่ ๒ หากยังไม่มาติดต่ออีกจะถือว่าไม่ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนและจะพิจารณาคัดชื่อ
นักเรียนออกจากทะเบียนโรงเรียน
๑๖. การใช้ห้องน้าห้องส้วม
- ห้ามนักเรียนชายเข้าไปในบริเวณห้องน้า ห้องส้วมนักเรียนหญิงโดยเด็ดขาด
- นักเรียนต้องช่วยกันรักษาความสะอาดห้องส้วมที่นักเรียนใช้ร่วมกันให้สะอาดอยู่เสมอ ห้ามขีดเขียน
บนฝาผนัง และห้ามอยู่ในส้วมนานจนเกินไป
๑๗. การพกพาอาวุธเข้ามาโรงเรียน
ห้ามนักเรียนพกพาอาวุธทุกชนิดเข้ามาในโรงเรียน หากตรวจพบจะต้องมีโทษ หากเป็นอาวุธร้ายแรง
อันอาจเป็นอันตรายต่อชีวิต เช่น ปืน หรือวัตถุระเบิด เป็นต้น โรงเรียนจะลงโทษสถานหนักหรือมอบตัวให้เจ้าหน้าที่
ตารวจดาเนินการตามกฎหมาย
๑๘. การจอดรถ
- นักเรียนต้องจอดรถให้เป็นระเบียบในที่ที่โรงเรียนจัดให้
- ห้ามนารถของเพื่อนไปใช้โดยเจ้าของไม่ทราบ
- ห้ามนักเรียนเข้าไปในโรงรถ หากจาเป็นต้องขออนุญาตก่อน
- ให้นักเรียนที่นารถจักรยานยนต์มาโรงเรียนให้ดับเครื่องและเข็นจากหน้าประตูโรงเรียนไปสถานที่
จอดรถ และเข็นออกจากที่จอดจนถึงหน้าประตูโรงเรียนเมื่อกลับบ้าน
- ห้ามนักเรียนนารถไปจอดนอกบริเวณโรงเรียน
- ให้ปฏิบัติตามกฎหมายการใช้ยานพาหนะ และกฎจราจรโดยเคร่งครัด
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ความประพฤติที่ไม่เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน
โรงเรียนวังจันทร์วิทยา
นักเรียนโรงเรียนวังจันทร์วิทยาจะต้องประพฤติตนให้เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน
ความประพฤติต่อไปนี้ถือว่าไม่เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน
๑. แต่งกายเครื่องแบบนักเรียนหรือชุดพลศึกษา ไม่ถูกต้องตามระเบียบการแต่งกายของโรงเรียน เช่นปล่อย
ชายเสื้อ ไม่ปักเสื้อให้ครบตามทีโ่ รงเรียนกาหนด นุ่งกางเกงเอวต่ามากจนดูไม่สุภาพ ไม่พับถุงเท้า ไม่สวม ถุงเท้า
ไม่สวมรองเท้า เหยียบส้นรองเท้า เป็นต้น
๒. ใช้เครื่องสาอางหรือสิ่งของเพื่อการเสริมสวย หรือการแต่งกายที่โรงเรียนไม่อนุญาต
๓. แต่งเครื่องแบบนักเรียน เข้าไปในโรงมหรสพ หรือสถานเริงรมย์ เว้นแต่นักเรียนที่พักอยู่ในสถานที่นั้น
หรือโรงเรียนมีคาสั่งเป็นอย่างอื่นเป็นคราว ๆ ไป
๔. เข้าไปในสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการหรือสถานที่อื่นใดที่ลักษณะคล้ายคลึงกัน เช่น
บาร์ ไนต์คลับ สถานอาบอบนวด บ่อนการพนัน สนามม้า โรงรับจานา ดิสโก้เธค เว้นแต่นักเรียนจะพักอยู่ใน
สถานที่นั้น ๆ
๕. เข้าไปในสถานที่ค้าประเวณี
๖. คบค้าสมาคมกับหญิงที่ประพฤติเพื่อการค้าประเวณี เว้นแต่เป็นญาติที่ใกล้ชิดกับผู้หญิงนั้น
๗. ประพฤติตนในทานองชู้สาว
๘. มีวัตถุระเบิด หรืออาวุธ หรืออุปกรณ์ที่เจตนาให้เป็นอาวุธ หรือซ่อนเร้นไว้เพื่อประทุษร้าย
๙. หลบหนีโรงเรียน หรือหลีกเลี่ยงการเรียน
๑๐. แสดงกริยาวาจาหรือกระทาอย่างหนึ่งอย่างใดที่ไม่เป็นสุภาพชน และเป็นการก้าวร้าว
๑๑. มีส่วนร่วมหรือเล่นการพนันทุกชนิด
๑๒. มั่วสุม หรือก่อความเดือดร้อนราคาญแก่ผู้อื่นด้วยวิธีใดก็ตาม
๑๓. สูบบุหรี่ สูบกัญชา เสพสุราของมึนเมา ติดสารระเหย และสิ่งเสพติดทุกชนิด หรือมีไว้เพื่อครอบครอง
๑๔. เที่ยวเตร่ในเวลากลางคืน หลังเวลา ๒๒.๐๐ น. เว้นแต่ไปกับบิดามารดาหรือผู้ปกครอง หรือได้รับ
อนุญาตจากโรงเรียน
๑๕. เมื่อพบครูหรือผ่านครูไม่แสดงความเคารพและแสดงกริยาไม่สุภาพ
๑๖. ครอบครอง ซ่อนเร้นรูปภาพ หนังสือหรือสื่อลามกอนาจาร
๑๗. ประพฤติตนให้เป็นที่เสื่อมเสียเกียรติยศชื่อเสียงของครอบครัวหรือของโรงเรียน
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พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก
พ.ศ. ๒๕๔๖
----------------ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖
เป็นปีที่ ๕๘ ในรัชกาลปัจจุบัน
มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให้รัฐมนตรี
แต่ละกระทรวงมีอานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวงหรือระเบียบเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวงนั้น
กฎกระทรวงหรือระเบียบนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
หมวด ๗
การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
มาตรา ๖๓ โรงเรียนและสถานศึกษาต้องจัดให้มีระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนวให้คาปรึกษาและ
ฝึกอบรมแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง เพื่อส่งเสริมความประพฤติที่เหมาะสม ความรับผิดชอบต่อสังคม และ
ความปลอดภัยแก่นักเรียนและนักศึกษา ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๖๔ นักเรียนและนักศึกษาต้องแต่งกายตามระเบียบของโรงเรียนหรือสถานศึกษาและต้อง
ประพฤติตนตามระเบียบของโรงเรียนหรือสถานศึกษาและตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๖๕ นักเรียนหรือนักศึกษาผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๖๔ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่
รัฐมนตรีกาหนดและมีอานาจนาตัวไปมอบแก่ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษาของนักเรียนหรือนักศึกษานั้น เพื่อ
ดาเนินการสอบถามและอบรมสั่งสอนหรือลงโทษตามระเบียบ ในกรณีที่ไม่สามารถนาตัวไปมอบได้จะแจ้งด้วยวาจา
หรือเป็นหนังสือก็ได้
เมื่อได้อบรมสั่งสอนหรือลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือผู้บริหารโรงเรียนหรือ
สถานศึกษาแจ้งให้ผู้ปกครองว่ากล่าวตักเตือนหรือสั่งสอนเด็กอีกชั้นหนึ่งการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาให้กระทา
เท่าที่สมควรเพื่อการอบรมสั่งสอนตามระเบียบที่รัฐมนตรีกาหนด

กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงเรียนวังจันทร์วิทยา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

๒๒

ระเบียบโรงเรียนวังจันทร์วิทยา ประจาปีการศึกษา

๒๕๖๔

มาตรา ๖๖ พนักงานเจ้าหน้าที่ตามหมวดนี้มีอานาจดาเนินการเพื่อส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา ดังต่อไปนี้
(๑) สอบถามครู อาจารย์ หรือหัวหน้าสถานศึกษา เกี่ยวกับความประพฤติ การศึกษานิสัยและสติปัญญา
ของนักเรียนหรือนักศึกษาที่ฝ่าฝืนมาตรา ๖๔
(๒) เรียกให้ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ หรือหัวหน้าสถานศึกษาที่นักเรียนหรือนักศึกษานั้นกาลังศึกษาอยู่มารับ
ตัวนักเรียนหรือนักศึกษา เพื่อว่ากล่าวอบรมสั่งสอนต่อไป
(๓) ให้คาแนะนาแก่ผู้ปกครองในเรื่องการอบรมและสั่งสอนนักเรียนหรือนักศึกษา
(๔) เรียกผู้ปกครองมาว่ากล่าวตักเตือน หรือทาทัณฑ์บนว่าจะปกครองดูแลมิให้นักเรียนหรือนักศึกษาฝ่าฝืน
มาตรา ๖๔ อีก
(๕) สอดส่องดูแลรวมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลหรือแหล่งที่ชักจูงนักเรียน
หรือนักศึกษาให้ประพฤติในทางมิชอบ
(๖) ประสานงานกับผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง ตารวจ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่อื่นเพื่อ
ดาเนินการให้เป็นไปตามหมวดนี้
มาตรา ๖๗ ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนกฎหมายหรือระเบียบเกี่ยวกับความประพฤติ ของ
นักเรียนหรือนักศึกษา ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจเข้าไปในเคหสถาน สถานที่หรือยานพาหนะใด ๆ ในระหว่าง
เวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในระหว่างเวลาทาการเพื่อทาการตรวจสอบการฝ่าฝืนดังกล่าวได้
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจาตัวก่อนและให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง
อานวยความสะดวกตามสมควร
หมวด ๙
บทกาหนดโทษ
มาตรา ๘๕ ผู้ใดกระทาการอันเป็นการยุยง ส่งเสริม ช่วยเหลือ หรือสนับสนุนให้นักเรียนหรือนักศึกษา
ฝ่าฝืนบทบัญญัติตามมาตรา ๖๔ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจา
ทั้งปรับ
มาตรา ๘๖ ผู้ใดไม่อานวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๖๗ ต้อง
ระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
-----------------------------------

กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงเรียนวังจันทร์วิทยา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

๒๓

ระเบียบโรงเรียนวังจันทร์วิทยา ประจาปีการศึกษา

๒๕๖๔

กฎกระทรวง
กาหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๘
------------------------อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ อันเป็น
กฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา
๓๑ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออก
กฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ นักเรียนและนักศึกษาต้องไม่ประพฤติตน ดังต่อไปนี้
(๑) หนีเรียนหรือออกนอกสถานศึกษาโดยไม่ได้รับอนุญาตในช่วงเวลาเรียน
(๒) เล่นการพนัน จัดให้มีการเล่นการพนัน หรือมั่วสุมในวงการพนัน
(๓) พกพาอาวุธหรือวัตถุระเบิด
(๔) ซื้อ จาหน่าย แลกเปลี่ยน เสพสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ สิ่งมึนเมา บุหรี่ หรือยาเสพติด
(๕) ลักทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ ข่มขู่ หรือบังคับขืนใจเพื่อเอาทรัพย์บุคคลอื่น
(๖) ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ทาร้ายร่างกายผู้อื่น เตรียมการหรือกระทาการใด ๆ อันน่าจะก่อให้เกิดความไม่
สงบเรียบร้อยหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน
(๗) แสดงพฤติกรรมทางชู้สาวซึ่งไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ
(๘) เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี
(๙) ออกนอกสถานที่พักเวลากลางคืน เพื่อเที่ยวเตร่หรือรวมกลุ่ม อันเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้แก่
ตนเองหรือผู้อื่น
ข้อ ๒ ให้โรงเรียนหรือสถานศึกษากาหนดระเบียบว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษาได้เท่าที่
ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
จาตุรนต์ ฉายแสง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงเรียนวังจันทร์วิทยา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

๒๔

ระเบียบโรงเรียนวังจันทร์วิทยา ประจาปีการศึกษา

๒๕๖๔

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติ คุ้มครองเด็ก
พ.ศ. ๒๕๔๖ บัญญัติให้นักเรียนและนักศึกษาต้องประพฤติตนตามระเบียบของโรงเรียน หรือสถานศึกษาและตามที่
กาหนดในกฎกระทรวง จึงจาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงเรียนวังจันทร์วิทยา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

๒๕

ระเบียบโรงเรียนวังจันทร์วิทยา ประจาปีการศึกษา

๒๕๖๔

กฎกระทรวง
กาหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๒
------------------------อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความใน (๖) และ (๗) ของข้อ ๑ แห่งกฎกระทรวงกาหนดความประพฤติของนักเรียนและ
นักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
(๖) ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ทาร้ายร่างกายผู้อื่น เตรียมการหรือกระทาการใด ๆ อันน่าจะก่อให้เกิด
ความไม่สงบเรียบร้อยหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือรวมกลุ่มหรือมั่วสุมเพื่อกระทาการดังกล่าว
(๗) แสดงพฤติกรรมทางชู้สาวอันไม่เหมาะสม กระทาการลามกอนาจาร แต่งกายล่อแหลมหรือไม่เรียบร้อย
ในโรงเรียนหรือสถานศึกษา หรือแต่งเครื่องแบบนักเรียนหรือนักศึกษาไม่เรียบร้อย
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกข้อความใน (๙) ของข้อ ๑ แห่งกฎกระทรวงกาหนดความประพฤติของนักเรียนและ
นักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
(๙) เที่ยวเตร่นอกสถานที่พัก รวมกลุ่ม หรือมั่วสุมอันเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ณัฐพล ทีปสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่กฎกระทรวงกาหนดความประพฤติของนักเรียน
และนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน สมควรแก้ไขเพิ่มเติมการกาหนดความประพฤติของนักเรียน
และนักศึกษาให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษาที่เหมาะสม มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม และคานึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนและนักศึกษาจึงจาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงเรียนวังจันทร์วิทยา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

๒๖

ระเบียบโรงเรียนวังจันทร์วิทยา ประจาปีการศึกษา

๒๕๖๔

กฎกระทรวง
กาหนดเด็กที่เสี่ยงต่อการกระทาผิด
พ.ศ. ๒๕๔๙
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ อันเป็น
กฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา
๓๑ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จึงออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ เด็กที่ประพฤติตนไม่สมควร ได้แก่เด็กที่มีพฤติกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) ประพฤติตนเกเรหรือข่มเหงรังแกผู้อื่น
(๒) มั่วสุมในลักษณะที่ก่อความเดือดร้อนราคาญแก่ผู้อื่น
(๓) เล่นการพนันหรือมั่วสุมในวงการพนัน
(๔) เสพสุรา สูบบุหรี่ เสพยาเสพติดให้โทษหรือของมึนเมาอย่างอื่น เข้าไปในสถานที่เฉพาะเพื่อ
การจาหน่ายหรือดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
(๕) เข้าไปในสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
(๖) ซื้อหรือขายบริการทางเพศ เข้าไปในสถานการค้าประเวณีหรือเกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี
(๗) ประพฤติตนไปในทางชู้สาว หรือส่อไปในทางลามกอนาจารในที่สาธารณะ
(๘) ต่อต้านหรือท้าทายคาสั่งสอนของผู้ปกครองจนผู้ปกครองไม่อาจอบรมสั่งสอนได้
(๙) ไม่เข้าเรียนในโรงเรียนหรือสถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ
ข้อ ๒ เด็กที่ประกอบอาชีพที่น่าจะชักนาไปในทางกระทาผิดกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรม
อันดี ได้แก่เด็กที่ประกอบอาชีพ ดังต่อไปนี้
(๑) ขอทานหรือกระทาการส่อไปในทางขอทาน โดยลาพังหรือโดยมีผู้บังคับ ชักนา ยุยงหรือ
ส่งเสริม หรือ
(๒) ประกอบอาชีพหรือกระทาการใดอันเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือขัด
ต่อศีลธรรมอันดี

กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงเรียนวังจันทร์วิทยา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง
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ข้อ ๓ เด็กที่คบหาสมาคมกับบุคคลที่น่าจะชักนาไปในทางกระทาผิดกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรมอันดี
ได้แก่เด็กที่คบหาสมาคมกับบุคคล ดังต่อไปนี้
(๑) บุคคลหรือกลุ่มคนที่รวมตัวกันมั่วสุม เพื่อก่อความเดือดร้อนราคาญแก่ผู้อื่น หรือกระทาการ
อันขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี หรือ
(๒) บุคคลที่ประกอบอาชีพที่ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี
ข้อ ๔ เด็กที่อยู่ในสภาพแวดล้อมหรือสถานที่อันอาจชักนาไปในทางเสียหาย ได้แก่ เด็กที่อยู่ใน
สภาพแวดล้อมหรือสถานที่ ดังต่อไปนี้
(๑) อาศัยอยู่กับบุคคลที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษหรือให้บริการทางเพศ
(๒) เร่ร่อนไปตามสถานที่ต่าง ๆ โดยไม่มีที่พักอาศัยเป็นหลักแหล่งที่แน่นอน หรือ
(๓) ถูกทอดทิ้งหรือถูกปล่อยปละละเลยให้อยู่ในสภาพแวดล้อมอันอาจชักนาไปในทางเสียหาย

ให้ไว้ ณ วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
วัฒนา เมืองสุข
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก
พ.ศ. ๒๕๔๖ บัญญัติให้เด็กที่เสี่ยงต่อการกระทาความผิดหมายความถึงเด็กที่ประพฤติตนไม่สมควร เด็กที่ประกอบ
อาชีพหรือคบหาสมาคมกับบุคคลที่น่าจะชักนาไปในทางกระทาผิดกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรมอันดี หรืออยู่ใน
สภาพแวดล้อมหรือสถานที่อันอาจชักนาไปในทางเสียหายตามที่กาหนดในกฎกระทรวง จึงจาเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้
กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงเรียนวังจันทร์วิทยา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง
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สารพันกฎหมายที่เด็ก ๆ ควรรู้
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
ลักทรัพย์
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓๔ บัญญัติว่า “ผู้ใดเอาทรัพย์ของผู้อื่น หรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของ
รวมอยู่ด้วย ผู้นั้นกระทาความผิดฐานลักทรัพย์ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน ๓ ปี หรือปรับไม่เกิน ๖,๐๐๐ บาท”
ความผิดฐานลักทรัพย์เกิดขึ้นเมื่อมีการเอาไปซึ่งทรัพย์ของผู้อื่น ไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ โดยมีเจตนายึดถือเป็น
ของตนเองหรือเอาไปเป็นประโยชน์ของตน
เช่น แดงอยากได้โทรศัพท์มือถือของดา จึงแอบไปหยิบโทรศัพท์มือถือของดาขณะพักเที่ยง แล้วนาไปเก็บไว้
ที่กระเป๋าของตนเอง ถือว่าแดงมีความผิดฐานลักทรัพย์
โทษลักทรัพย์จะหนักขึ้น หากลักทรัพย์ในเวลากลางคืน หรือทาอันตรายสิ่งกีดขวาง เช่น ตัดเหล็กดัด
พังประตูหน้าต่าง หรือลักทรัพย์ในสถานที่ราชการ เป็นต้น
วิ่งราวทรัพย์
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓๖ บัญญัติว่า “ผู้ใดลักทรัพย์โดยฉกฉวยเอาซึ่งหน้า ผู้นั้นกระทา
ความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน ๕ ปี และปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
ความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์ เป็นการลักทรัพย์ของผู้อื่นโดยวิธีการฉกฉวยเอาซึ่งหน้าหรือแย่งเอาไป
คว้าหรือกระชากทรัพย์ไปจากผู้อื่นอย่างรวดเร็วต่อหน้าต่อตา เช่น แดงวิ่งไปกระชากกระเป๋าถือของจิ๋ม หรือแดง
กระชากสร้อยคอของดาไป ถือว่าแดงมีความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์
โทษวิ่งราวทรัพย์จะหนักขึ้น หากการวิ่งราวทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายจิตใจ หรือบาดเจ็บ
สาหัส หรือเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ชิงทรัพย์
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓๙ บัญญัติว่า “ผู้ใดลักทรัพย์โดยใช้กาลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญ
ว่าในทันใดนั้นจะใช้กาลังประทุษร้าย เพื่อให้ความสะดวกแก่การลักทรัพย์หรือการพาทรัพย์นั้นไป ให้ยื่นให้ ซึ่งทรัพย์
นั้น ยึดถือเอาทรัพย์นั้นไว้ ปกปิดการกระทาความผิดนั้น หรือให้พ้นจากการจับกุม ผู้นั้นกระทาความผิดฐานชิงทรัพย์
ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ ๕ ปี ถึง ๑๐ ปีและปรับตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๐,๐๐๐บาท ความผิดฐานชิงทรัพย์
เป็นการลักทรัพย์ของผู้อื่น โดยใช้วิธีการทาร้ายหรือใช้คาพูดหรือการกระทาข่มขู่เพื่อให้เจ้าทรัพย์มอบทรัพย์ให้แก่ตน
เช่น แดงชกหน้าดาจนดาล้มลง แล้วแดงล้วงเงินจากกระเป๋าของดาไป หรือแดงซึ่งถือมีดอยู่พูดขอเงินจากดา
ดากลัวจึงยอมมอบเงินให้แดงไป ถือว่าแดงมีความผิดฐานชิงทรัพย์
โทษชิงทรัพย์จะหนักขึ้นหากเป็นการชิงทรัพย์ในเวลากลางคืน หรือมีอาวุธ หรือการชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่น
ได้รับอันตรายแก่กาย จิตใจ หรือรับอันตรายสาหัส หรือเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย

กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงเรียนวังจันทร์วิทยา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง
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ปล้นทรัพย์
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๔๐ บัญญัติว่า “ผู้ใดชิงทรัพย์โดยร่วมกันกระทาความผิดด้วยกัน
ตั้งแต่ ๓ คนขึ้นไป ผู้นั้น กระทาความผิดฐานปล้นทรัพย์ ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ ๑๐ ปี ถึง ๑๔ ปี และปรับ
ตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ ถึง ๓๐,๐๐๐ บาท”
ความผิดฐานปล้นทรัพย์ เป็นการชิงทรัพย์โดยร่วมกันกระทาความผิดตั้งแต่ ๓ คนขึ้นไป เช่น แดง เขียว
และส้ม เดินเข้าไปล้อมขาวซึ่งกาลังเดินอยู่ในห้างสรรพสินค้าโดยเขียวกับส้มช่วยกันจับแขนของขาว แล้วแดงชักมีด
ออกมาพร้อมพูดกับขาวว่า ขอโทรศัพท์มือถือไม่อย่างนั้นจะแทงให้ตาย จนขาวยอมมอบโทรศัพท์มือถือให้แก่แดง
ถือว่าแดง เขียว และส้ม มีความผิดฐานร่วมกันปล้นทรัพย์
โทษปล้นทรัพย์จะหนักขึ้น หากผู้กระทาผิดคนใดคนหนึ่งมีอาวุธติดตัวไป หรือใช้ปืนยิง หรือการปล้นทรัพย์
เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส หรือเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ความผิดเกี่ยวกับเพศและความผิดต่อเสรีภาพ
พรากผู้เยาว์
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๑๗ บัญญัติว่า “ผู้ใดโดยปราศจากเหตุอันสมควรพรากเด็กอายุยังไม่
เกินสิบห้าปีไปเสียจากบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ ๓ ปี ถึง ๑๕ ปี และปรับตั้งแต่
๖,๐๐๐ ถึง ๓๐,๐๐๐ บาท”
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๑๘ บัญญัติว่า “ผู้ใดพรากผู้เยาว์อายุเกินสิบห้าปี แต่ยังไม่เกินสิบแปดปี
ไปเสียจากบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล โดยผู้เยาว์นั้นไม่เต็มใจไปด้วย ต้องระวางโทษจาคุกตั้ง แต่ ๒ ปี ถึง
๑๐ ปี และปรับตั้งแต่ ๔,๐๐๐ ถึง ๒๐,๐๐๐ บาท”
ความผิดฐานพรากเด็กหรือพรากผู้เยาว์ เป็นการพาเด็กหรือผู้เยาว์ไป หรือแยกเด็กหรือผู้เยาว์ออกไปจาก
ความปกครองดูแลของบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็กหรือผู้เยาว์นั้น โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือได้รับความยินยอม
จากบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็กหรือผู้เยาว์
หากการพรากเด็กหรือผู้เยาว์ไปเพื่อการอนาจาร เช่น พาไปกอดจูบลูบคลา ผู้นั้นจะต้องได้รับโทษหนัก
ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะหากมีการร่วมประเวณีหรือมีเพศสัมพันธ์กัน ผู้นั้นจะต้องถูกดาเนินคดีข้อหาข่มขืนกระทาชาเราอีก
ข้อหาหนึ่ง ซึ่งมีโทษหนักมาก
กระทาอนาจาร
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๗๘ บัญญัติว่า “ผู้ใดกระทาอนาจารแก่บุคคลอายุต่ากว่าสิบห้าปี
โดยขู่เข็ญด้วยประการใด ๆ โดยใช้กาลังประทุษร้าย โดยบุคคลนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ หรือโดยทาให้
บุคคลนั้นเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอื่น ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน ๑๐ ปี หรือปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจา
ทั้งปรับ”

กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงเรียนวังจันทร์วิทยา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

๓๐

ระเบียบโรงเรียนวังจันทร์วิทยา ประจาปีการศึกษา

๒๕๖๔

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๗๙ บัญญัติว่า “ผู้ใดกระทาอนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี โดยเด็ก
นั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน ๑๐ ปี หรือปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ”
เช่น แดงพาเด็กหญิงเขียว ( อายุ ๑๔ ปี ) ไปดูภาพยนตร์ โดยได้รับอนุญาตจากบิดามารดาของเด็กหญิงเขียว แต่แดง
ได้กอดจูบเด็กหญิงเขียวขณะดูภาพยนตร์ แม้เด็กหญิงเขียวจะยินยอมให้แดงกอดจูบก็ตาม ถือว่าแดงมีความผิด
ข้อหากระทาอนาจาร และหากเป็นกรณีที่แดงพาเด็กหญิงเขียวไปดูภาพยนตร์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบิดามารดา
ของเด็กหญิงเขียว แดงมีความผิดฐานพรากเด็กไปเสียจากบิดามารดาโดยปราศจากเหตุอันสมควรอีกข้อหาหนึ่ง
ข่มขืนกระทาชาเรา
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๗๖ บัญญัติว่า “ผู้ใดข่มขืนกระทาชาเราหญิงอื่นซึ่งมิใช่ภริยาของตน โดย
ขู่เข็ญด้วยประการใด ๆ โดยใช้กาลังประทุษร้าย โดยหญิงอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ หรือโดยทาให้หญิงเข้าใจ
ผิดว่าตนเป็นบุคคลอื่น ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ ๔ ปี ถึง ๒๐ ปี และปรับตั้งแต่ ๘,๐๐๐ บาท ถึง ๔๐,๐๐๐ บาท”
ความผิดฐานข่มขืนกระทาชาเรา เป็นการบังคับใจ ฝืนใจหญิงอื่นที่มิใช่ภริยาของตน โดยหญิงนั้น
ไม่ยินยอมหรือใช้กาลังบังคับ จนหญิงนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ จนผู้กระทาผิดล่วงละเมิดทางเพศ
หรือมีเพศสัมพันธ์กับหญิงนั้น
หากเป็นการข่มขืนกระทาชาเรา เด็กหญิงอายุไม่เกินสิบห้าปี ซึ่งมิใช่ภริยาของตน โดยเด็กหญิงนั้นจะ
ยินยอมหรือไม่ก็ตาม ผู้นั้นจะต้องได้รับโทษจาคุกตั้งแต่ ๔ ปี ถึง ๒๐ ปี และปรับตั้งแต่ ๘,๐๐๐ บาท ถึง ๔๐,๐๐๐ บาท
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ
ยาเสพติดให้โทษ หมายความว่า สารเคมีหรือวัตถุชนิดใด ซึ่งเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะโดย
รับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือด้วยประการใด ๆ แล้วทาให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจในลักษณะสาคัญ เช่น ต้องเพิ่ม
ขนาดการเสพขึ้นเป็นลาดับ มีอาการถอนยาเมื่อขาดยา มีความต้องการเสพทั้งร่างกายและจิตใจอย่างรุนแรงอยู่
ตลอดเวลา และสุขภาพโดยทั่วไปจะทรุดโทรมลง
เสพ หมายความว่า การรับยาเสพติดให้โทษเข้าสู่ร่างกาย ไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ
ยาเสพติดให้โทษ แบ่งออกเป็น ๕ ประเภท คือ
๑. ประเภท ๑ ยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรง เช่น เฮโรอีน
๒. ประเภท ๒ ยาเสพติดให้โทษทั่วไป เช่น มอร์ฟีน โคคาอีน ฝิ่นยา
๓. ประเภท ๓ ยาเสพติดให้โทษที่มีลักษณะเป็นตารับยาและมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ ผสมอยู่ด้วย
๔. ประเภท ๔ สารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ หรือประเภท ๒ เช่น อาเซติกแอนด์
๕. ประเภท ๕ ยาเสพติดให้โทษที่มิได้เข้าอยู่ในประเภท ๑ ถึง ประเภท ๔ เช่น กัญชา พืชกระท่อม
ความผิดฐานยาเสพติด
เสพกัญชา
ตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๙๒ บัญญัติว่า “ผู้ใดเสพยาเสพ ติดให้โทษประเภท ๕
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ”

กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงเรียนวังจันทร์วิทยา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

๓๑

ระเบียบโรงเรียนวังจันทร์วิทยา ประจาปีการศึกษา

๒๕๖๔

ดังนั้น ผู้ใดเสพกัญชา ไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ เช่น เอากัญชาผสมบุหรี่แล้วสูบ หรือเสพกัญชาโดยใช้บ้อง
กัญชา ถือว่าผู้นั้นมีความผิดฐานเสพยาเสพติดให้โทษประเภท ๕ ซึ่งมีโทษจาคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน
๒๐,๐๐๐ บาท
เสพยาบ้าหรือเฮโรอีน
ตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๙๑ บัญญัติว่า “ผู้ใดเสพยา เสพติดให้โทษประเภท
๑ ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ ๖ เดือน ถึง ๓ ปี หรือปรับตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ บาท ถึง ๖๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจา
ทั้งปรับ”
ดังนั้น ผู้ใดเสพยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ เช่น ยาบ้า เฮโรอีน ไม่ว่าโดยวิธี การสูดดมจากการรมควัน หรือ
ฉีดเฮโรอีนเข้าเส้นเลือด หรือสูดดมเข้าทางจมูก ถือว่าผู้ นั้นมีความผิดฐานเสพยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ ซึ่งมีโทษ
จาคุกหนักกว่าเสพกัญชา
เสพสารระเหย
สารระเหย หมายความว่า สารเคมีหรือผลิตภัณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศว่าเป็นสาร ระเหย เช่น กาวต่าง ๆ
ผู้เสพสารระเหย หมายความว่า ผู้ซึ่งต้องใช้สารระเหยบาบัดความต้องการของร่างกายและจิตใจเป็น
ประจา
ความผิดฐานเสพสารระเหยนั้น ตามพระราชกฤษฎีกาป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓ มาตรา ๑๗
บัญญัติว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดใช้สารระเหยบาบัดความต้องการของร่างกายหรือจิตใจ ไม่ว่าโดยวิธีสูดดม หรือวิธีอื่นใด
หากผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษจาคุกไม่เกิน ๒ ปี หรือปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ”
ความผิดฐานครอบครองยาเสพติดให้โทษ
ความผิดฐานครอบครองยาบ้าหรือเฮโรอีน ตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๕ บัญญัติ
ว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นาเข้า ส่งออก จาหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑” โดยไม่
ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ ๑ ปี ถึง ๑๐ ปี หรือปรับตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือ
ทั้งจาทั้งปรับ หากผู้ใดครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ ประเภทยาบ้าเกิน ๑๕ เม็ด กฎหมายสันนิษฐานไว้
ก่อนว่าผู้นั้นได้ครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ ไว้เพื่อจาหน่าย ซึ่งมีอัตราโทษจาคุกตั้งแต่ ๔ ปี ถึง
ตลอดชีวิต”
ความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ. จราจรทางบก และ พ.ร.บ. รถยนต์
ผู้ขับขี่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ จะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่นายทะเบียนเสียก่อน โดยกล่าวคือ
ต้องมีใบอนุญาตขับรถหรือใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ ซึ่งออกให้โดยนายทะเบียน มิฉะนั้นจะมีความผิดตาม
พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๒ ซึ่งบัญญัติว่า “ผู้ขับรถต้องได้รับใบอนุญาตขับรถ และต้องมี
ใบอนุญาตขับรถ และสาเนาภาพถ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถในขณะขับรถ” และมาตรา ๓๔ บัญญัติว่า “ผู้ใดขับรถ
โดยไม่ได้รับใบอนุญาตขับรถ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน ๑ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ”
นอกจากนี้ขณะขับรถหรือ ขับขี่รถจักรยานยนต์ สภาพร่างกายของผู้ ขับขี่จะต้องปกติ สมบูรณ์ ไม่มีอาการ
หย่อนความสามารถในการขับขี่ หรือมีอาการเมาสุรา หรือของเมาอย่างอื่น มิฉะนั้นผู้ขับขี่จะต้องมีความผิดตาม
กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงเรียนวังจันทร์วิทยา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง
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ระเบียบโรงเรียนวังจันทร์วิทยา ประจาปีการศึกษา
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พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๖๐ วรรคสาม ซึ่งมีโทษจาคุกไม่เกิน ๓ เดือน หรือปรับตั้งแต่
๒,๐๐๐ บาท ถึง ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
นอกจากนี้การขับขี่หรือแข่งรถในทางสาธารณะก็ถือว่ามีความผิด หากไม่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือ จาก
เจ้าพนักงานจราจร ซึ่งมีโทษจาคุกไม่เกิน ๓ เดือน หรือปรับตั้งแต่ ๒,๐๐๐ บาท ถึง ๑๐,๐๐๐ บาทหรือทั้งจาทั้งปรับ
นอกจากนี้ศาลมีอานาจที่จะสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้น มีกาหนดไม่น้อยกว่า ๑ เดือน หรืออาจจะเพิกถอน
ใบอนุญาตขับขี่ก็ได้
สาหรับกลุ่มบุคคลที่ไปยืนดูการแข่งรถในทางสาธารณะและผู้ที่ซ้อนท้ายผู้ขับแข่งก็ถือว่ามีความผิดในฐานะ
ผู้สนับสนุนหรือส่งเสริมให้มีการแข่งขันรถในทางสาธารณะ ซึ่งได้ต้องโทษเช่นเดียวกับผู้ขับขี่หรือผู้แข่งรถในทาง
สาธารณะ
ความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ. อาวุธปืนฯ
อาวุธปืน หมายความร่วมตลอดถึงอาวุธทุกชนิด ที่ใช้ส่งเครื่องกระสุนปืน โดยวิธีระเบิด หรือกาลังดันของ
แก๊สหรืออัดลม หรือเครื่องกลไกอย่างใด ซึ่งต้องอาศัยอานาจของพลังงานและส่วนหนึ่งส่วนใดของอาวุธนั้น ๆ
ความผิดฐานมีอาวุธปืนในความครอบครอง ตาม พ.ร.บ. อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้
เพลิงฯ พ.ศ. ๒๔๙๐ มาตรา ๗ บัญญัติว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดทา มี ซื้อ ใช้ สั่งหรือนาเข้าซึ่งอาวุธปืน หรือเครื่องกระสุน
ปืน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่”
เช่น ปืนปากกา ซึ่งถือว่าเป็นอาวุธปืนชนิดหนึ่ง และเป็นอาวุธที่นายทะเบียนไม่สามารถออกทะเบียนให้ได้
ผู้ใดมีไว้ในความครอบครองถือว่ามีความผิด
ความผิดฐานพกพาอาวุธปืน ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา ๘ ทวิ บัญญัติว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดพกพา
อาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว เว้นแต่เป็นกรณีที่ต้องมี
ติดตัวเมื่อมีเหตุจาเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์”
ความผิดฐานพกพาอาวุธปืน นั้น เป็นกรณีที่ผู้กระทาความผิดพกพาอาวุธปืนติดตัวไป เช่น พกปืนปากกา
ติดตัวไปในทางสาธารณะ หรือเข้าห้างสรรพสินค้า หรือพกไป ยังโรงเรียน หรือแม้กระทั่งเป็นอาวุธปืนที่มีทะเบียน
และถูกกฎหมาย เช่น เป็นอาวุธปืนของบิดาหรือผู้ปกครอง หากไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ให้มีอาวุธปืน
ติดตัวแล้ว ผู้นั้นก็มีความผิดฐานพกพาอาวุธปืนฯ ซึ่งมีโทษจาคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้ง
จาทั้งปรับ
และแม้ผู้ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ให้มีอาวุธปืนติดตัว แต่ปรากฏว่าผู้นั้นพกพาอาวุธปืนโดย
เปิดเผย หรือพกพาไปในชุมนุมชน ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่องานนมัสการ งานรื่นเริง หรืองานมหรสพ ผู้นั้นก็ยังมีความผิด
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ปืนผิดมือ
ถึงแม้จะเป็นปืนที่นายทะเบียนอนุญาตให้มีไว้ในความครอบครอง เมื่อผู้อื่นนาอาวุธปืนดังกล่าวไป พกพา
หรือมีไว้ในความครอบครอง ก็มีความผิดเช่นเดียวกันตามที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งเรียกว่า การครอบครองปืนผิดมือ
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