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คานา
โรงเรี ยนวิชชานารี ตระหนักและเห็นความสาคัญของการปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรมอันดีงามทั้งปวงให้แก่
นักเรี ยนและส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนเป็ นผูป้ ระพฤติ ปฏิบตั ิตามระเบียบของนักเรี ยนโรงเรี ยนวิชชานารี เพื่อให้นกั เรี ยน
เป็ นพลเมืองดี มีความรักชาติ ยึดมัน่ ในศาสนา พระมหากษัตริ ย ์
จึงได้จึงได้ร่วมกันวิเคราะห์สภาพของปั ญหา
ระบบงานพัฒนาวินยั เพื่อปรับปรุ งพัฒนานักเรี ยนโรงเรี ยนวิชชานารี ปี การศึกษา 2560เป็ นต้นไป โดยมีอนุกรรมการ
ร่ างทบทวนระเบียบปฎิบตั ิของนักเรี ยนวิชชานารี
การจัดทาระเบียบปฏิบตั ิของนักเรี ยนโรงเรี ยนวิชชานารี แนวปฏิบตั ิและมาตรการแก้ไขพฤติกรรมฉบับ
ปรับปรุ ง 2560 ของโรงเรี ยนฉบับนี้ ได้รับความร่ วมมืออย่างดียงิ่ จากคณะครู ผูบ้ ริ หาร บุคลากรทุกฝ่ ายของโรงเรี ยน
จึงขอบคุณในความร่ วมมือไว้ ณ โอกาสนี้
หวังว่าเอกสารเล่มนี้จะเป็ นประโยชน์ในการดาเนินการบริ หารงานระบบพัฒนาวินยั และระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรี ยนและผูเ้ กี่ยวข้องในการจัดทาหากมีขอ้ ควรพัฒนา /ปรับปรุ งประการใด เพื่อคุณภาพของการดาเนินงานขอได้
โปรดแจ้งให้ทางโรงเรี ยนทราบเพื่อปรับปรุ ง/พัฒนาให้เอกสารฉบับนี้สมบูรณ์และมีคุณภาพยิง่ ขึ้นไปด้วย จักขอบคุณ
ยิง่
หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า ระเบียบปฏิบตั ิของนักเรี ยนโรงเรี ยนวิชชานารี แนวปฏิบตั ิและมาตรการแก้ไขพฤติกรรม
ฉบับปรับปรุ ง 2560 ฉบับนี้จะเป็ นกรอบทิศทางในการดูแลพัฒนานักเรี ยนโรงเรี ยนวิชชานารี ให้มีคุณภาพมากยิง่ ขึ้น
ขอขอบคุณคณะกรรมการและผูม้ ีส่วนร่ วมทุกฝ่ ายที่ให้ขอ้ เสนอแนะในการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้
สาเร็ จด้วยดี

( ดร.สุ รภี วงศ์ไพบูลย์ )
ผูจ้ ดั การผูอ้ านวยการโรงเรี ยนวิชชานารี
วันที่ 18 พฤษภาคม 2560
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ระเบียบปฏิบัติของนักเรียนโรงเรียนวิชชานารี
วัตถุประสงค์
1. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรมอันดีงามทั้งปวงให้แก่นกั เรี ยน
2. เพื่อกวดขันให้นกั เรี ยนเป็ นผูป
้ ระพฤติ ปฏิบตั ิตามระเบียบของนักเรี ยนโรงเรี ยนวิชชานารี
3. เพื่อให้นกั เรี ยนเป็ นพลเมืองดี มีความรักชาติ ยึดมัน
่ ในศาสนา พระมหากษัตริ ย ์
ระเบียบปฏิบัตสิ าหรับนักเรียน
1.การประพฤติตนของนักเรียนโรงเรียนวิชชานารี ดังต่อไปนี้
1. ไม่หนี เรี ยนหรื อออกนอกสถานศึกษาโดยไม่ได้รับอนุญาตในช่วงเวลาเรี ยน
2. ไม่เล่นการพนัน ไม่จดั ให้มีการเล่นการพนัน หรื อมัว่ สุ มในวงการพนัน
3. ไม่พกพาอาวุธ วัตถุระเบิดหรื อวัตถุอื่นใดที่ก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงในโรงเรี ยน
4. ไม่ซ้ื อ จาหน่าย แลกเปลี่ยน เสพ หรื อเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ สิ่ งมึนเมา บุหรี่ หรื อยาเสพติดในรงเรี ยน
5. ไม่ลกั ทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ ข่มขู่ หรื อบังคับขืนใจเพื่อเอาทรัพย์บุคคลอื่นหรื อนักเรี ยนอื่น
6. ไม่ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ทาร้ายร่ างกายผูอ้ ื่น เตรี ยมการหรื อกระทาการใดๆ อันน่าจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรี ยบร้อย หรื อขัด
ต่อศีลธรรมอันดีของโรงเรี ยนวิชชานารี
7. ไม่แสดงพฤติกรรมทางชูส
้ าวซึ่งไม่เหมาะสมในโรงเรี ยนและหรื อสถานที่สาธารณะหรื อเกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี
8. ไม่มวั่ สุ มหรื อรวมกลุ่มอันเป็ นการสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองหรื อผูอ้ ื่น
9. ไม่นาโทรศัพท์มือถือมาใช้ในเวลาเรี ยน หรื อนามาใช้แบบไม่เหมาะสมจนทาให้ตนเองหรื อผูอ้ ื่นหรื อโรงเรี ยนได้รับความ
เดือดร้อน
10. ไม่ทาให้โรงเรี ยนเสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยงเช่น การโพสต์ขอ้ ความหรื อเผยแพร่ รูปภาพและเสี ยงในทางที่ไม่ดีต่อสังคมจนทาให้เกิด
ความเสี ยหายทั้งต่อตนเอง บุคคลอื่นหรื อหน่วยงานอื่นเป็ นต้น
11. ทรงผมนักเรี ยนชายไว้ทรงนักเรี ยน รองทรงสู ง ด้านบนและด้านข้างยาวไม่เกิน 3 เซนติเมตร นักเรี ยนหญิง ผมสั้นแนวติ่งหู
ยาวไม่เกิด 5 เซนติเมตร ติดกิ๊บให้เรี ยบร้อย ผมยาวมัธยมศึกษาตอนต้นให้ถกั เปี ย 2 ข้าง ใช้ริบบิ้นผูกผมสี แดง ไม่ไว้หน้าม้า
ติดกิ๊บสี ดา มัธยมศึกษาตอนปลาย ให้รวบผมให้เรี ยบร้อยใช้ริบบิ้นผูกผมสี ขาว
12. นักเรี ยนทุกคนไม่แต่งหน้า เขียนคิว้ ทาลิปสติก และตัดเล็บสั้นให้ขาวสะอาด
13. นักเรี ยนทุกคนต้องมาโรงเรี ยนให้ทน
ั ก่อนโรงเรี ยนเข้า โดยสัญญาณโรงเรี ยนเข้าจะดังขึ้นเวลา 07:45 น. นักเรี ยนทุกคน
จะต้องรี บมาเข้าแถวบริ เวณหน้าเสาธงเพื่อประกอบกิจกรรมพร้อมกัน
14. นักเรี ยนที่มาโรงเรี ยนสาย ไม่ทน
ั ประกอบกิจกรรมหน้าเสาธงถือว่าสาย นักเรี ยนที่มาสาย บ่อยครั้ง (เกิน 4 ครั้ง/เดือน) และ
ไม่มีเหตุผลอันสมควรทางโรงเรี ยนจะพิจารณาโทษเกี่ยวกับความประพฤติของนักเรี ยนและเชิญผูป้ กครองมาพบ เพื่อ
ร่ วมกันแก้ไขความประพฤติของนักเรี ยน
15. ห้ามนักเรี ยนชายหญิงซ้อนท้ายจักรยานยนต์ในลักษณะที่ไม่เหมาะสม (หมายเหตุ : ลักษณะที่ไม่เหมาะสมคือการโอบ กอด
ใกล้ชิด)
16. ให้นกั เรี ยนที่ใช้รถจักรยานยนต์ ให้สวมหมวกนิ รภัย ดับเครื่ องยนต์หน้าประตูทางเข้าและจูงเข้า-ออกบริ เวณลานจอดรถ
17. ไม่อนุญาตให้นกั เรี ยนที่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ หรื อมีอายุต่ากว่า 15 ปี บริ บูรณ์ นารถจักรยานยนต์มาโรงเรี ยน
กรณี เกิดอุบตั ิเหตุจากรถจักรยานยนต์ทางโรงเรี ยนจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นและไม่สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้
18. ห้ามขับขี่รถจักรยานยนต์เล่นภายในบริ เวณโรงเรี ยนและจอดภายในบริ เวณที่กาหนดเท่านั้น
่ ายในบริ เวณโรงเรี ยน ห้ามออกนอกบริ เวณโรงเรี ยน
19. เมื่อมาถึงโรงเรี ยนแล้วจะต้องอยูภ
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การลาโรงเรี ยนทุกครั้งผูป้ กครองจะต้องแจ้งครู ประจาชั้นอย่างเป็ นทางการ
21. การให้นกั เรี ยนมาโรงเรี ยนในวันหยุดหรื อให้ช่วยงานโรงเรี ยนเกินเวลาเรี ยน ทางโรงเรี ยนจะแจ้งให้ผป
ู ้ กครองทราบก่อนทุก
ครั้ง
22. กรณี ที่นกั เรี ยนมีธุระออกนอกโรงเรี ยนจะต้องมีผป
ู ้ กครองที่แท้จริ งมาขอใบอนุญาตออกนอกโรงเรี ยน และต้องได้รับการ
อนุญาตจากผูอ้ านวยการ ณ ตึกอานวยการเท่านั้น
23. การเข้ามาในบริ เวณโรงเรี ยนเพื่อติดต่องาน ส่ งงาน มาเรี ยนซ่อมเสริ มฯ ต้องแต่งเครื่ องแบบนักเรี ยนทุกครั้ง
24. ครู ประจาวิชาจะตรวจการเข้าเรี ยนของนักเรี ยนทุกคาบเวลาตามคาสัง่ ของกระทรวงฯ ถ้านักเรี ยนขาดเรี ยนมากกว่าร้อยละ80
ของเวลาเรี ยน จะไม่มีสิทธิ์สอบในรายวิชานั้น
2. การปรับเปลีย่ นพฤติกรรม หรือย้ ายสถานศึกษาในกรณีทป
ี่ ระพฤติผดิ ดังนี้
1. มีโรคติดต่อที่เป็ นภัยต่อสังคม
2. กระทาผิดในกรณี ดังต่อไปนี้
2.1 เล่นการพนัน ไม่จดั ให้มีการเล่นการพนัน หรื อมัว่ สุ มในวงการพนัน
2.2 พกพาอาวุธ วัตถุระเบิด หรื อวัตถุอื่นใดที่ก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงในโรงเรี ยน
2.3 ซื้ อ จาหน่าย แลกเปลี่ยน เสพ หรื อเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ สิ่ งมึนเมา บุหรี่ หรื อยาเสพติดในรงเรี ยน
2.4 ลักทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ ข่มขู่ หรื อบังคับขืนใจเพื่อเอาทรัพย์บุคคลอื่นหรื อนักเรี ยนอื่น
2.5 ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ทาร้ายร่ างกายผูอ้ ื่น เตรี ยมการหรื อกระทาการใดๆ อันน่าจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรี ยบร้อย หรื อ
ขัดต่อศีลธรรมอันดีของโรงเรี ยนวิชชานารี
2.6 แสดงพฤติกรรมทางชูส
้ าวซึ่งไม่เหมาะสมในโรงเรี ยนและหรื อสถานที่สาธารณะหรื อเกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี
2.7 มัว่ สุ มหรื อรวมกลุ่มอันเป็ นการสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองหรื อผูอ้ ื่น
2.8 นาโทรศัพท์มือถือมาใช้ในเวลาเรี ยน หรื อนามาใช้แบบไม่เหมาะสมจนทาให้ตนเองหรื อผูอ้ ื่นหรื อโรงเรี ยนได้รับความ
เดือดร้อน
2.9 ทาให้โรงเรี ยนเสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยง เช่น การโพสต์ขอ้ ความหรื อเผยแพร่ รูปภาพและเสี ยงในทางที่ไม่ดีต่อสังคม จนทาให้
เกิดความเสี ยหายทั้งต่อตนเอง บุคคลอื่นหรื อหน่วยงานอื่นเป็ นต้น
3. หน้ าทีข
่ องนักเรียน
3.1 นักเรี ยนมีหน้าที่ตอ้ งศึกษาเล่าเรี ยน และเชื่อฟังคาสัง่ สอนอบรมของบิดา มารดา และครู อาจารย์ ประพฤติตนให้ได้ชื่อ
ว่าเป็ นลูกที่ดีของบิดามารดา เป็ นศิษย์ที่ดีของอาจารย์ และเป็ นเยาวชนที่ดีของประเทศชาติ ตั้งใจศึกษาเล่าเรี ยนให้เป็ น
ผลสาเร็ จ เพื่อนจะมีอาชีพเป็ นหลักฐานในอนาคต สาหรับเป็ นกาลังของชาติสืบไป
3.2 สงเคราะห์บุคคลที่ได้รับทุกข์ยาก ทาบุญกุศลเมื่อโรงเรี ยนแจ้งให้ทราบ ตามกาลังศรัทธา
3.3 ไปบาเพ็ญกุศลที่วดั โบสถ์ มัสยิดหรื อศาสนสถานที่ใกล้บา้ นตามโอกาส หรื อเมื่อโรงเรี ยนจัดการพาไป
3.4 เมื่อนักเรี ยนได้รับความเดือดร้อนที่ไม่สามารถแก้ปัญหาด้วยตนเอง ต้องบอกครู ที่ปรึ กษาหรื อครู แนะแนวของโรงเรี ยน
หรื อผูป้ กครองให้ทราบ เพื่อผูป้ กครองกับโรงเรี ยนจะร่ วมมือกันช่วยแก้ปัญหา
3.5 นักเรี ยนทุกคนมีหน้าที่รับทราบและปฏิบตั ิตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิ การ และของโรงเรี ยนตลอดจนประกาศ
ต่างๆ หรื อคาชี้แจงทุกประการของโรงเรี ยน ถ้านักเรี ยนละเลยจะเสี ยผลประโยชน์ของตนเอง นักเรี ยน, ผูป้ กครอง
จะต้องทราบระเบียบต่างๆ ที่ปรากฏในคู่มือเล่มนี้ และถือปฏิบตั ิ
3.6 นักเรี ยนทุกคนมีหน้าที่ปฏิบตั ิตามกฎหมายของบ้านเมืองทุกประการ โดยเฉพาะอย่างยิง่ พระราชบัญญัติจราจร ซึ่ ง
นักเรี ยนมักจะละเลยเสมอๆ โรงเรี ยนจะไม่ช่วยเหลือนักเรี ยนที่กระทาผิดกฎหมาย
20.
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การขอใบรับรองความประพฤติ
นักเรี ยนจะต้องมีคะแนนพฤติกรรมที่ไม่ต่ากว่า 80 คะแนน และยืน่ คาร้องต่อรองผูช้ ่วยผูอ้ านวยกิจการนักเรี ยนและผูช้ ่วย
ผูอ้ านวยการฝ่ ายกิจการ เพื่อพิจารณาความประพฤติตามระดับ
5. ระเบียบการแสดงความเคารพ
ในห้ องเรียน
1. เมื่อครู เข้าชั้นเรี ยน ให้หวั หน้านักเรี ยนในชั้นใช้คาบอกว่า “นักเรี ยนกราบ” และนักเรี ยนกราบบนโต๊ะ
2. กรณี ที่ผม
ู ้ าตรวจเยีย่ มหรื อผูท้ ี่ควรเคารพอื่นๆ เข้ามาในห้องเรี ยนให้ครู ผคู ้ วบคุมชั้นอยูใ่ นขณะนั้นเป็ นผูบ้ อกกระทา
ความเคารพ ถ้าไม่มีครู ควบคุมชั้นอยูใ่ นขณะนั้น ให้หวั หน้านักเรี ยนในชั้นเป็ นผูบ้ อกกระทาความเคารพ
3. ในขณะที่ครู กาลังสอน นักเรี ยนเข้าห้องเรี ยนช้าต้องขออนุญาตครู ผส
ู ้ อนเสี ยก่อนและให้เข้าห้องทางหน้าชั้นเรี ยน
นอกห้ องเรียน
1. นักเรี ยนทุกคนต้องเคารพครู ทุกคนในโรงเรี ยนด้วยการไหว้
2. นักเรี ยนต้องแสดงความเคารพครู -ครู เวรประจาวันที่ปฏิบตั ิหน้าที่อยูใ่ นเวลาเช้าและเวลาเย็นด้วยการไหว้
3. เมื่อครู และนักเรี ยนเดินสวนทางกันให้นกั เรี ยนหยุดเดินยืนตรงรอจนครู เดินผ่านพ้นไปแล้วจึงเดินต่อได้
้ หลังเล็กน้อยพองามเมื่อเวลาเดินผ่านครู
4. ถ้าครู นงั่ หรื อยืนกลับที่ ให้กม
5. เมื่อมีความจาเป็ นที่จะต้องเดินไปก่อนหน้าครู ให้พดู “ขออนุญาตค่ะ/ครับ” แล้วก้มหลังเล็กน้อยพองามผ่านไป
6. ในกรณี ที่พบผูต้ รวจเยีย่ ม หรื อผูท
้ ี่ควรเคารพอื่นๆภายในบริ เวณโรงเรี ยนให้แสดงความเคารพตามความเหมาะสม
นอกบริเวณโรงเรียน
เมื่อพบครู ให้ทาความเคารพโดยการยกมือไหว้ และกล่าวคาว่า “สวัสดีค่ะ/ครับ”
การแสดงความเคารพเวลาเข้ าพบครู-อาจารย์
ให้หยุดยืนห่างครู พอสมควร ยกมือไหว้ กล่าวคาว่า “สวัสดีค่ะ/ครับ” เมื่อเสร็ จธุระแล้วเวลาจะกลับออกไปให้ยกมือไหว้
กล่าวคาว่า “ขอบคุณค่ะ/ครับ” แล้วจึงกลับไป ไม่ควรยืนชิดโต๊ะครู หรื อเอามือเท้าโต๊ะครู ในขณะที่พดู กับครู
6.ระเบียบการลา
การลาป่ วย
1. ถ้านักเรี ยนเจ็บป่ วยไม่สามารถมาโรงเรี ยนภายในเวลา 1-3 วัน ให้นกั เรี ยนเขียนในลาโดยมีผป
ู ้ กครองลงชื่อรับรอง
( ผูป้ กครองที่ระบุในใบมอบตัว ) นามาให้ครู ที่ปรึ กษาในวันแรกที่มาเรี ยน ในกรณี ที่อยูก่ บั เพื่อนนักเรี ยนโรงเรี ยนนี้ ก็
ให้ฝากใบลามาให้ครู ที่ปรึ กษา หรื อผูป้ กครองแจ้งให้ทางโรงเรี ยนทราบล่วงหน้าก่อนก็จะเป็ นการดี
2. ถ้านักเรี ยนป่ วยไม่สามารถมาเรี ยนเกินกว่า 3 วันขึ้นไป ให้ผป
ู ้ กครองพานักเรี ยนไปรับการตรวจรักษากับแพทย์ปริ ญญา
และขอใบรับรองแพทย์พร้อมใบลามาให้ที่กลุ่มกิจการนักเรี ยน เพื่อจะนาใบรับรองแพทย์ส่งต่อไปยังครู ฝ่ายพยาบาล
เพื่อติดตามช่วยเหลือด้านสุขภาพต่อไปตามความเหมาะสม และจะได้ประสานงานกันระหว่างครู ที่ปรึ กษาและกลุ่มงาน
จัดการศึกษาต่อไป
3. ถ้านักเรี ยนเจ็บป่ วยในเวลาเรี ยนให้ไปพบครู พยาบาลก่อน ครู พยาบาลเป็ นผูพ
้ ิจารณาอนุญาตให้นอนพักผ่อนในห้อง
พยาบาลของโรงเรี ยนได้ชวั่ ระยะเวลาหนึ่ง เมื่ออาการบรรเทาหรื อหายแล้วให้กลับเข้าห้องเรี ยนเพื่อเรี ยนต่อไปหรื อ
อนุญาตให้กลับบ้านได้ตามความเหมาะสม หรื อแจ้งผูป้ กครองมารับ
4. ถ้านักเรี ยนลาป่ วยบ่อยครั้ง ให้ครู ที่ปรึ กษานาส่ งไปพบครู พยาบาลเพื่อพิจารณาร่ วมกับกลุ่มกิจการนักเรี ยนหาทาง
ช่วยเหลือแนะนาตามความเหมาะสม ต่อไป
4.
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การลากิจ
ถ้านักเรี ยนมีกิจธุระ หรื อทางฝ่ ายกลุ่มกิจการนักเรี ยนต้องการพบในขณะที่เรี ยนอยูใ่ นห้องเรี ยนให้ปฏิบตั ิดงั นี้
1.1. ให้ขออนุญาตครู ที่สอนแล้วจึงออกนอกห้องได้
1.2. ในกรณี ที่ตอ้ งออกนอกบริ เวณโรงเรี ยนให้ปฏิบตั ิ ดังนี้
1.2.1. ให้ไปรับใบอนุญาตออกนอกบริ เวณโรงเรี ยนได้ที่สานักงานกลุ่มกิจการนักเรี ยนกรอกข้อความทุกขั้นตอน
แล้วให้ครู ที่ปรึ กษาหรื อครู ที่สอนในคาบนั้นเซ็นรับทราบ หรื อถ้ามีผปู ้ กครองมารับก็ให้ผปู ้ กครองเซ็น
รับทราบด้วยเช่นกัน โดยแนบหลักฐานการกรอก เช่น ใบนัดแพทย์ ฯลฯ แล้วเสนอที่กลุ่มกิจการนักเรี ยน
1.2.2. เมื่อกลุ่มกิจการนักเรี ยนพิจารณาเห็นสมควร ก็จะออกบัตรอนุญาตให้ออกนอกบริ เวณโรงเรี ยนได้
1.2.3. นักเรี ยนนาบัตรอนุญาตติดตัวไป เมื่อกลับมาให้คืนบัตรที่ยาม
2. ถ้ามีธุระจาเป็ นต้องหยุดเรี ยนทั้งวัน ให้ลาล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน โดยเขียนใบลาส่ งที่ครู ที่ปรึ กษาโดยมีผป
ู ้ กครอง
เซ็นชื่อรับรอง
ความร่ วมมือของผู้ปกครอง
เป็ นที่ยอมรับกันแล้วว่าการศึกษาเล่าเรี ยนของนักเรี ยนจะสาเร็ จสมบูรณ์ได้น้ นั ใช่วา่ จะต้องอาศัยครู เป็ นผูช้ ่วยกวดขัน
นักเรี ยนแต่ฝ่ายเดียว หากแต่วา่ ต้องอาศัยความร่ วมมือจากผูป้ กครองเป็ นประการสาคัญ นักเรี ยนเองจะใช้เวลาอยูท่ ี่บา้ นถึงสองในสาม
ของเวลาที่มี ด้วยเหตุน้ ีหากผูป้ กครองให้ความร่ วมมือกับทางโรงเรี ยน โดยช่วยกวดขันบุตรหลานของท่านเองที่บา้ นโดยมีครู คอย
ประสานงานกับท่านอยู่ ก็ยอ่ มเป็ นที่แน่นอนว่าบุตรหลานของท่านจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่แน่นอน
1. ผูท
้ ี่เป็ นผูป้ กครองนักเรี ยนได้ พึงรับรู ้ในเรื่ องต่อไปนี้
1.1 ผูป
้ กครองที่เหมาะสมที่สุด คือ บิดา มารดา ของนักเรี ยนเอง แต่ในกรณี จาเป็ นที่บิดามารดาไม่สามารถจะรับหน้าที่เป็ น
ผูป้ กครองได้ ญาติผใู ้ หญ่หรื อผูท้ ี่บิดามารดามอบอานาจให้ตามกฎหมายและต้องเป็ นผูท้ ี่บรรลุนิติภาวะแล้ว อีกทั้งจะต้องเป็ นผูท้ ี่ทาง
โรงเรี ยนเห็นว่าเหมาะสม ก็สามารถรับหน้าที่เป็ นผูป้ กครองของนักเรี ยนได้ ทั้งนี้ทางโรงเรี ยนจะต้องรับรู ้ และยินยอมก่อนอนึ่งถ้า
นักเรี ยนต้องการจะเปลี่ยนผูป้ กครองใหม่จะต้องแจ้งให้โรงเรี ยนทราบทุกครั้งภายในเวลาที่กาหนดเวลา 30 วัน นับจากวันที่มีการ
เปลี่ยนผูป้ กครอง
1.2 การแจ้งชื่อบิดามารดาในทะเบียนของโรงเรี ยนนั้น ตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิ การต้องแจ้งชื่อบิดามารดาผูใ้ ห้กาเนิ ด
เท่านั้น ถึงแม้วา่ จะจดทะเบียนเป็ นลูกบุญธรรมของผูอ้ ื่นแล้วก็ตาม ดังนั้นในการเขียนใบมอบตัวผูป้ กครองจะต้องเขียนให้ถูกต้อง
ดังกล่าว
1.3 เมื่อบิดา มารดาได้เลื่อนยศ หรื อเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนชื่อสกุล เป็ นหน้าที่ของผูป
้ กครองจะต้องทาหนังสื อถึงโรงเรี ยน พร้อมทั้งส่ง
ใบสาคัญการเลื่อนยศ หรื อหลักฐานในการได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนชื่อสกุล
1.4 เมื่อผูป
้ กครองย้ายที่อยู่ โปรดแจ้งให้โรงเรี ยนทราบโดยเร็ วที่สุดเพื่อความสะดวกในการติดต่อกรณี เร่ งด่วน
1.5 ลายมือชื่อผูป
้ กครอง ในกรณี ที่ตอ้ งติดต่อกับทางโรงเรี ยนโดยผ่านนักเรี ยนจะต้องมีลายมือชื่อผูป้ กครองที่เคยลงนามไว้ที่ทาง
โรงเรี ยนเท่านั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อ จะต้องแจ้งให้โรงเรี ยนทราบด้วย
2. ความร่ วมมือกับโรงเรี ยนด้านการปกครอง
2.1 ควรทาความเข้าใจในกฎ และระเบียบของโรงเรี ยนที่มีผลต่อนักเรี ยน และกวดขันตักเตือนรับรู ้ความประพฤติของนักเรี ยนที่
อยูใ่ นความปกครองของท่านโดยเฉพาะการมาดรงเรี ยนสาย (ดูระเบียบต่างๆของโรงเรี ยน หัวข้อระเบียบของโรงเรี ยน)
2.2 ในกรณี ที่มีการลงโทษนักเรี ยนในขั้นทาทัณฑ์บน ผูป
้ กครองควรถือเป็ นหน้าที่ของผูป้ กครองที่จะได้รับรู ้ดว้ ยตนเองเท่านั้นจะ
ผูห้ นึ่งผูใ้ ดไปแทนมิได้
2.3 เมื่อได้รับหนังสื อจากกลุ่มกิจกรรมนักเรี ยนเชิญไปพบ ให้ผป
ู ้ กครองไปพบทุกครั้งตามวันและเวลาที่แจ้งให้ทราบ
1.
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ความร่ วมมือกับโรงเรี ยนในด้านการศึกษาเล่าเรี ยน
3.1. ควรสนับสนุนให้นกั เรี ยนที่อยูใ่ นความปกครองของท่านได้ศึกษาเล่าเรี ยนวิชาต่างๆ ตามความเหมาะสม ในด้านต่างๆ
ดังต่อไปนี้
 ความถนันความสนใจของนักเรี ยน ควรส่ งเสริ มนักเรี ยนให้เรี ยนตามความถนัดและความสนใจ
 ความสามารถในการเรี ยนรู ้ของตัวเด็ก ซึ่ งดูได้ตากสมุดแจ้งผลการเรี ยนในแต่ละภาคเรี ยน ไม่ควรบังคับให้
เรี ยนในวิชาที่ผปู ้ กครองคิดว่าเด็กจะเรี ยนได้ดีถา้ พยายาม ต้องระวังไม่ให้เด็กเลือกตามเพื่อน
3.2. ร่ วมมือกวดขันการอ่านหนังสื อตลอดจนการแบ่งเวลาและการสนับสนุนให้เด็กใฝ่ ใจในการเรี ยนมากกว่าที่จะไปเที่ยว
เตร่ ตามสถานเริ งรมย์ต่างๆ โดยเฉพาะสถานที่ไม่เหมาะสมกับนักเรี ยนเช่น ผับ, คาราโอเกะ, ร้านเกมส์ต่างๆ รวมถึงการ
ไปมัว่ สุมตามหอพัก, สวนสาธารณะ, ศูนย์การค้า เป็ นต้น
การมาเยีย่ มหรือพบนักเรียน
ให้ผปู ้ กครองหรื อผูม้ าเยีย่ มนักเรี ยนแจ้งรายชื่อนักเรี ยนที่ตอ้ งการพบที่ตึกอานวยการ จากนั้นให้มารอพบที่สานักงานกลุ่ม
กิจการนักเรี ยน บันทึกในสมุด “ผูป้ กครองนักเรี ยน”
กรณี ที่ผปู ้ กครองมาพบหรื อนานักเรี ยนออกนอกโรงเรี ยน ควรแจ้งให้นกั เรี ยนทราบล่วงหน้าเพื่อที่นกั เรี ยนจะได้ทาเรื่ องขอ
ออกนอกโรงเรี ยน ผูป้ กครองจะได้ไม่เสี ยเวลารอ
3.
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ระเบียบโรงเรียนวิชชานารี จังหวัดลาปาง
ว่ าด้ วยการแต่ งกายของนักเรียน
(ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่ าด้ วยเครื่องแบบนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2527)
ระเบียบการแต่ งกายและทรงผมนักเรียนชายและหญิง
1.นักเรี ยนหญิง ที่ตดั ผมสั้น หากไว้ผมหน้าม้าต้องสั้นเหนือคิ้ว (ห้ามซอยหรื อดัด) ถ้าผมยาวต้องถักเปี ยสองข้างและ
ผูกโบว์สีแดงหรื อขาวให้เรี ยบร้อย ห้ ามสักร่ างกาย
2. นักเรี ยนชาย ต้องตัดผมสั้น ด้านหน้ายาวไม่เกิน 3 ซ.ม. ด้านหลังรองทรงสูง ห้ ามเจาะหู ห้ ามสักร่ างกาย
เครื่องแบบนักเรียนหญิง
เสื้อ
อนุบาล เสื้ อขาวคอบัว ตัดด้วยผ้าขาวเกลี้ยงไม่บางเกินควร
ผ่าอกตลอดติดกระดุมขาว
ชั้น ป.1 – ม.3 คอบัวติดซิบหน้าใช้สวมศีรษะ
ชั้น ม.4 – ม.6 สี ขาวแขนสั้น คอปกเชิ้ต เอวปล่อย ตัดด้วยผ้าสี ขาวเกลี้ยง ไม่บางเกินควร ปั กชื่อ – สกุลที่อก
ด้านซ้าย ปั กอักษรย่อ ว.น. และเลขประจาตัวที่อกเสื้ อด้านขวา ติดด้วยเข็มกลัดตราสัญลักษณ์โรงเรี ยน
เข็ดขัด ใช้เข็มขัดสี ขาว มีหวั เข็มขัดตราสัญลักษณ์โรงเรี ยน
กระโปรง
ตัดด้วยผ้าสี แดงสด ไม่มีลวดลาย
ชั้นอนุบาล ขอบกระโปรงเจาะรังดุม 4 เม็ด
ชั้น ป.1- ป.4 มีสายนอกเสื้ อ
ชั้น ป.5- ป.6 จีบด้านซ้าย
– ขวา ด้านละ 3 จีบ ทั้งด้านหน้า และด้านหลังไม่ส้ น
ั เหนือเข่าและไม่ยาวครึ่ ง
น่อง
เนคไท ตัดด้วยผ้าสี แดงสด (สี เดียวกับกระโปรง) ใช้ต้ งั แต่ ชั้น ป.5 –ม.3
รองเท้ า ถุงเท้ า ใช้รองเท้าหุม้ ส้นสี ขาวล้วน ไม่มีลวดลายสลับสี อื่น ถุงเท้าสั้นธรรมดาสี ขาว
เครื่องแบบนักเรียนชาย
เสื้อ ป.1-ม.3 เสื้ อเชิ้ตคอตั้ง ตัดด้วยผ้าขาวเกลี้ยงไม่บางเกินควร
เข็มกลัด ม.4 – 6 ติดเข็มกลัดตราสัญลักษณ์โรงเรี ยนที่ดา้ นขวาเหนือเลขประจาตัว
กางเกง ป.1-ม.6 ใช้ผา้ สี น้ าเงินเรี ยบ สี ไม่ตก แบบกางเกงไทย ขาสั้นเหนือเข่า มีกระเป๋ าตามแนวตะเข็บข้างละ1 ใบ
(ไม่มีกระเป๋ าหลัง)
เข็มขัด ใช้สีดาหนังเทียม หัวเข็มขัดตราสัญลักษณ์โรงเรี ยน
รองเท้ า,ถุงเท้ า ใช้รองเท้าหุม้ ส้นสี ดาล้วน หัวมน มีสายผูก ไม่มีลวดลายหรื อสลับสี อื่นถุงเท้าสั้นธรรมดาสี ขาว
ไม่อนุญาตให้สวมรองเท้าหุม้ ข้อหรื อคัชชู
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การปักอักษรย่ อของโรงเรียน และเลขประจาตัว
ใช้ปักอักษรย่อ
ว.น. และเลขประจาตัวที่อกเสื้ อด้านขวาเหนือราวนม ปั กด้วยไหม สี แดงเลือดนก อักษรย่อและเลข
ประจาตัวให้ใช้มาตรฐานของโรงเรี ยน ส่วนชื่อ-สกุล ของนักเรี ยนให้ปักที่อกเสื้ อด้านซ้ายด้วยไหมสี แดงเลือดนก ขนาดอักษร 1 ซ.ม.
หมายเหตุ โรงเรียนบริการสั่งจองเครื่องแบบนักเรียน พร้ อมปักชื่อ-เลขประจาตัวเนอสเซอรี่ - มัธยมศึกษาปี ที่ 6
ลงชื่อ.......................................
( ดร.สุรภี วงศ์ไพบูลย์ )
ผูจ้ ดั การผูอ้ านวยการโรงเรี ยนวิชชานารี
วันที่ 18 พฤษภาคม 2560
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แนวปฏิบัติและมาตรการแก้ไขพฤติกรรม
1. การแต่ งกาย
- นักเรี ยนที่มาโรงเรี ยนเพื่อติดต่อราชการ (มาประชุม รับสมุดพก รับตารางสอน มาดูผลการเรี ยน มาแก้
ผล 0และ มผ ติดต่อกลุ่มจัดการศึกษา กลุ่มกิจการนักเรี ยน และกลุ่มอานวยการ) ให้แต่งกายด้วย
ชุ ดนักเรียนเท่ านั้น
- การแต่งกายชุดพลศึกษา ให้แต่งในวันที่เรี ยนพลศึกษา และในวันที่มีการนัดหมายเป็ นครั้งคราวเท่านั้น
- สวมถุงเท้าตามระเบียบของทางโรงเรี ยน ห้ามสวมถุงเท้าสั้นและถุงเท้าที่พบั สาเร็ จที่มีสีฉูดฉาดและมี
ลวดลาย
มาตรการแก้ไข
- ในการมาติดต่อทางราชการ ถ้าไม่สวมชุดนักเรี ยน จะไม่ให้เข้าโรงเรี ยนหรื อให้กลับไปเปลี่ยน
- ถ้าสวมรองเท้าผ้าใบที่มีสีฉูดฉาดหรื อมีลวดลาย จะถูกยึดและไม่คืน
- ถุงเท้าถ้าสวมแบบสั้นหรื อมีลวดลาย จะถูกยึดและไม่คืน
2. การมาโรงเรียน
- เวลา 07.40 น. เปิ ดเพลง นักเรี ยนพร้อมมาเข้าแถว
- เวลา 07.50 น. เปิ ดเพลง มาร์ชวิชชานารี นักเรี ยนเข้าแถวพร้อมเช็ครายชื่อ
- เวลา 08.00 น. เชิญธง ร้องเพลงชาติ เช็คนักเรี ยนมาสาย
- มาโรงเรี ยนหลังเวลา 08.00 น. หรื อหลังเคารพธงชาติ ถือว่ามาสาย
มาตรการแก้ไข
- มาสาย 4 ครั้ง ทากิจกรรมสาธารณะประโยชน์และบันทึกในแบบบันทึกพฤติกรรมที่กลุ่มกิจการนักเรี ยน
- มาสายครั้งที่ 5 แจ้งให้ผปู้ กครองทราบ และเชิญผูป้ กครองมาพบ เพื่อหาทางปรับปรุ งพฤติกรรมของ
นักเรี ยนและหักคะแนนพฤติกรรม 5 คะแนน
- นักเรี ยนที่นารถจักรยานยนต์มาโรงเรี ยนหลังเวลา 08.00 น. ต้องจอดเก็บรถในที่โรงเรี ยนกาหนดให้และ
อนุญาตให้นาออกหลังเวลา 17.00 น.
3.การหนีเรียน
- หัวหน้าห้องต้องเช็คชื่อนักเรี ยนทุกคนในแต่ละคาบเรี ยน
- หัวหน้าห้องจดชื่อนักเรี ยนที่เข้าห้องสายหรื อไม่เข้าเรี ยนลงในสมุดบันทึกประจาวันแล้วนาสมุดบันทึก
ประจาวันส่ งครู ที่ปรึ กษาทุกวัน
มาตรการแก้ไข
- ถ้านักเรี ยนยังไม่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้ครู ที่ปรึ กษา, หัวหน้าระดับ, กรรมการกลุ่มกิจการ
นักเรี ยนดาเนินการและแจ้งให้ผปู ้ กครองรับทราบเพื่อแก้ไขร่ วมกัน
4.การจราจร
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- เวลา 07.00 - 17.00 น. ห้ามขับขี่รถจักรยานยนต์ภายในบริ เวณโรงเรี ยน ให้จูงเท่านั้น (เมื่อมาถึงโรงเรี ยน
ให้จูงจากประตูโรงเรี ยนไปยังที่จอดรถ และเวลากลับบ้านให้จูงจากบริ เวณที่จอดรถไปยังประตูโรงเรี ยน )
- เปิ ดไฟ สวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง เมื่อขับขี่รถจักรยานยนต์ และมีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์
- ห้ามนารถยนต์มาโรงเรี ยน
มาตรการแก้ไข
- งานจราจร, ครู เวรประจาวันหรื อครู ผพู้ บเห็น บันทึกผูฝ้ ่ าฝื นกฎระเบียบจราจร (จดชื่อ พร้อมเลขทะเบียน
รถ) ว่ากล่าวตักเตือนและลงโทษตามระเบียบของทางโรงเรี ยน
5.ยาเสพติด
กรณี มีการซื้ อขาย จาหน่าย แลกเปลี่ยนหรื อมอบให้ สิ่ งเสพติด เช่น สุ รา, สิ่ งมึนเมา บุหรี่ หรื อสิ่ งเสพติดอื่น
ใด
มาตรการแก้ไข
- หัวหน้า ระดับ ครู ที่ปรึ กษา ครู เวรบันทึกพฤติกรรมและส่ งกรรมการผูร้ ับผิดชอบกลุ่มกิจการนักเรี ยน
เพื่อลงโทษตามระเบียบของทางโรงเรี ยน
6.ชู้ สาว
- มัว่ สุ มหรื อเกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี และมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
มาตรการแก้ไข
- ครู ผสู้ อน ครู ที่ปรึ กษา ครู เวร ครู หวั หน้าระดับพิจารณาลักษณะพฤติกรรม ดาเนินการลงโทษแจ้ง
ผูป้ กครองทราบ หากพฤติกรรมไม่ดีข้ ึนเชิญผูป้ กครองพบเพื่อแก้ไขปั ญหาร่ วมกัน
7.ข้ อปฏิบัติการใช้ ห้องเรียน
- ให้หวั หน้าห้องและคณะกรรมการห้องร่ วมกันจัดเวรทาความสะอาดห้องเรี ยน
- ปิ ดไฟ ปิ ดพัดลม และยกเก้าอี้ทุกครั้งหลังจากเลิกเรี ยน / และห้ามใส่ รองเท้าในห้องเรี ยน
- ห้ามสวมรองเท้าทุกชนิดขึ้นอาคารเรี ยน
- ห้ามนาอาหารและเครื่ องดื่มขึ้นอาคารเรี ยน
มาตรการแก้ไข
- ครู ที่ปรึ กษา ครู ผสู้ อน ครู เวร ครู หวั หน้าอาคารและหัวหน้าห้องบันทึกพฤติกรรมเพื่อลงโทษตาม
กฎระเบียบของโรงเรี ยน
- คณะกรรมการนักเรี ยนตรวจห้องเรี ยนทุกวันในตอนเช้าช่วงเคารพธงชาติพร้อมกับเขียนข้อความ
" ชมเชย/ปรับปรุ ง " และบันทึกคะแนนเป็ นรายเดือน

13

8.การลักทรัพย์
- การลักทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ ข่มขู่ บังคับขืนใจ หรื อรี ดไถบุคคลอื่นเพื่อให้ได้มาซึ่ งไม่ใช่ทรัพย์ของ
ตนเอง
มาตรการแก้ไข
- ห้ามนาสิ่ งของมีค่าเกินความจาเป็ นมาโรงเรี ยน
- ห้ามละทิ้งสิ่ งของมีค่าไว้ในกระเป๋ าหนังสื อหรื อในห้องเรี ยน
- ผูป้ ระพฤติฝ่าฝื นจะถูกลงโทษตามกฎระเบียบของทางโรงเรี ยนหรื อส่ งเจ้าหน้าที่ตารวจดาเนินตาม
กฎหมายกรณี ร้ายแรง
- ทรัพย์สินที่หา้ มนามาโรงเรี ยนถ้าเกิดการสู ญหายทางโรงเรี ยนจะไม่รับผิดชอบไม่วา่ กรณี ใดๆ
9.ทรงผม
ให้นกั เรี ยนชายหญิงทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ
ของโรงเรี ยนโดยเคร่ งครัด
มาตรการแก้ไข
- นักเรี ยนที่ไว้ทรงผมผิดระเบียบของทางโรงเรี ยน ให้ครู ที่ปรึ กษา, หัวหน้าระดับดาเนินการแก้ไข หากไม่
มีการปรับปรุ งให้ถูกต้อง ครู ที่ปรึ กษาและหัวหน้าระดับ ส่ งต่อกรรมการกลุ่มกิจการนักเรี ยนแก้ไขและ
หักคะแนนพฤติกรรม หากยังมีการกระทาที่ฝ่าฝื นอีก ให้ส่งต่อผูป้ กครองดูแล แก้ไข ปรับปรุ งจนเป็ นที่
ถูกต้อง

ลักษณะการพัฒนาวินัยและจริยธรรม
1. ขั้นตอนการพัฒนาวินัยและจริยธรรม
1.1 การว่ากล่าวตักเตือน
1.2 การหักคะแนนพฤติกรรม
1.3 การทากิจกรรม
, บาเพ็ญประโยชน์
1.4 การทาสัญญา / ส่ งต่อภายใน
1.5 การทาทัณฑ์บน / การเข้าค่ายพัฒนาวินยั / การคุมประพฤติ
1.6 การให้อยูใ่ นความดูแลของผูป้ กครอง
1.7 การให้เปลี่ยนสถานที่เรี ยน
แนวปฏิบตั ิตามขั้นตอนการพัฒนาวินยั และจริ ยธรรมทั้ง 7 ขั้นตอน มีดงั นี้
1.1 การว่ากล่าวตักเตือน
ใช้กบั นักเรี ยนที่กระทาผิดครั้งแรกหรื อความผิดขั้นเบาและยอมรับในความผิด
ของตนเองว่าจะไม่ประพฤติอีก โดยให้ครู ผพู ้ บเห็นนักเรี ยนที่กระทาผิด ครู ที่ปรึ กษา หัวหน้าระดับ หรื อ
คณะกรรมการกลุ่มกิจการนักเรี ยนเพื่อดาเนินการว่ากล่าวตักเตือนอบรมสัง่ สอน
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1.2 การหักคะแนนพฤติกรรม ให้ครู ที่ปรึ กษา หัวหน้าระดับดาเนินการหักคะแนนพฤติกรรมตามขั้น
ความรุ นแรง ของพฤติกรรมไม่เกิน 25 คะแนน หากนักเรี ยนมีการกระทาผิดอีกให้ครู ที่ปรึ กษา หัวหน้าระดับบันทึก
ส่ งกิจการนักเรี ยนเพื่อดาเนินตามขั้นตอนของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
1.3 การทากิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ ใช้สาหรับกรณี ที่นกั เรี ยนกระทาผิดวินยั ระเบียบปฏิบตั ิของ
สถานศึกษาหรื อศีลธรรมอันดี หรื อเป็ นตัวอย่างที่ไม่ดีให้นกั เรี ยนอื่นประพฤติตาม ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์หรื อ
สถานศึกษากาหนดผูด้ าเนินการคือผูพ้ บเห็นการกระทาผิด ครู ที่ปรึ กษา หัวหน้าระดับ และกลุ่มกิจการนักเรี ยน
1.4 การทาสั ญญา / ส่ งต่ อภายใน ครู ที่ปรึ กษา หัวหน้าระดับ กรรมการกลุ่มกิจการนักเรี ยนพิจารณานักเรี ยน
ที่มีความประพฤติอนั ไม่สมควรแก่สภาพนักเรี ยนทาให้เสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยงเกียรติยศของโรงเรี ยนอย่างร้ายแรงหรื อ
ได้รับการพัฒนาตามข้างต้นแล้วแต่ยงั ไม่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ดีข้ ึนให้เขียนคาสัญญาไว้เป็ นหลักฐาน หัก
คะแนนพฤติกรรมและส่ งต่อภายในให้กบั ฝ่ ายที่เกี่ยวข้องโดยมีผปู ้ กครองของนักเรี ยนมารับทราบพฤติกรรมและลง
ลายมือชื่อรับทราบในสัญญา
1.5 การทาทัณฑ์ บน / การควบคุมพฤติกรรม / การส่ งต่ อภายนอก การที่นกั เรี ยนที่มีพฤติกรรมไม่พึง
ประสงค์และเคยได้รับการพัฒนาวินยั มาตามลาดับขั้นแล้วคณะกรรมการกลุ่มกิจการนักเรี ยน ร่ วมพิจารณาในการ
พัฒนาวินยั โดยการทาทัณฑ์บน หักคะแนนพฤติกรรม และอยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการเห็นสมควรจะพัฒนา
วินยั ขึ้นได้ เช่น การควบคุมพฤติกรรม / การส่ งต่อภายนอกหรื อการเข้าค่ายอบรมพัฒนาวินยั ทั้งนี้ผปู ้ กครองนักเรี ยน
ต้องให้ความร่ วมมือแก้ไข
การคุมประพฤตินกั เรี ยน ทาได้เมื่อได้รับคาสัง่ จากคณะกรรมการกิจการนักเรี ยน หรื อในกรณี ที่ยงั ไม่
ปรากฏความผิดแต่มีเหตุอนั ควรที่จะนาไปสู่ การกระทาผิด คณะกรรมการมีอานาจกาหนดเงื่อนไขเพื่อคุมประพฤติ
โดยมิตอ้ งรอการลงโทษ
ก่อนที่จะมีคาสั่งคุมประพฤตินกั เรี ยนผูใ้ ด คณะกรรมการจะต้องพิจารณาจากรายงานการสื บเสาะ
ข้อเท็จจริ งของครู คุมประพฤติ ว่านักเรี ยนผูน้ ้ นั มีลกั ษณะนิสัย ประวัติความประพฤติและสภาพแวดล้อมอย่างไร
สมควรพิจารณากาหนดเงื่อนไขการคุมประพฤติ เพื่อช่วยเหลือ แก้ไข ฟื้ นฟูให้กลับตัวเป็ นคนดีอย่างไร
การสั่งคุมประพฤตินกั เรี ยน โดยกาหนดเงื่อนไขจะมีครู คุมประพฤติคอยสอดส่ องดูแลให้คาแนะนา
ช่วยเหลือนักเรี ยนผูถ้ ูกคุมประพฤติ ให้กลับตนเป็ นคนดี
เมื่อนักเรี ยนถูกคุมประพฤติมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงจากการรายงานของครู คุมประพฤติ คณะกรรมการมี
อานาจแก้ไขเพิ่มเติมหรื อเพิกถอนเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งหรื อทุกข้อก็ได้หรื อกาหนดโทษเพิ่มเติมก็ได้
เงื่อนไขการคุมประพฤติจะกาหนดข้ อเดียวหรือหลายข้ อในคาสั่ งคุมประพฤติได้ ดังนี้
- ห้ามมิให้นกั เรี ยนเข้าไปในสถานที่หรื อท้องที่ใด อันจะจูงใจให้นกั เรี ยนประพฤติผดิ
- ห้ามมิให้นกั เรี ยนออกนอกสถานที่อยูอ่ าศัยในเวลากลางคืน เว้นแต่จะมีเหตุจาเป็ นหรื อได้รับ
อนุญาตจากบิดา มารดา ผูป้ กครอง หรื อบุคคลที่นกั เรี ยนอาศัยอยูด่ ว้ ย ทั้งนี้ให้อยูใ่ นความรับผิดชอบของบิดา มารดา
ผูป้ กครอง หรื อบุคคลที่อาศัยอยูด่ ว้ ย
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- ห้ามมิให้นกั เรี ยนคบหาสมาคมกับบุคคล หรื อประเภทบุคคลที่คณะกรรมการเห็นไม่สมควร
- ห้ามมิให้นกั เรี ยนกระทาการใดอันเป็ นเหตุจูงใจ ให้นกั เรี ยนผูน้ ้ นั ประพฤติผดิ
- ให้นกั เรี ยนไปรายงานตัวต่อคณะกรรมการหรื อครู คุมประพฤติที่โรงเรี ยนมอบหมาย
- ให้นกั เรี ยนละเว้นการคบหาสมาคมหรื อการประพฤติอนั ใดเป็ นเหตุนาไปสู่ การกระทาผิดใน
ทานองเดียวกันอีก
- ให้นกั เรี ยนไปรับการบาบัดรักษาการติดยาเสพติดให้โทษ ความบกพร่ องทางร่ างกายหรื อจิตใจ
หรื ออาการเจ็บป่ วยอย่างอื่น ณ สถานที่และตามระยะเวลาที่คณะกรรมการกาหนด
- ให้นกั เรี ยนเข้ารับการฝึ กอบรมด้านคุณธรรม จริ ยธรรม เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ณ สถานที่และ
ระยะเวลาที่คณะกรรมการกาหนด
- เงื่อนไขอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร เพื่อแก้ไขฟื้ นฟู หรื อป้ องกันมิให้นกั เรี ยนกระทา
หรื อมีโอกาสกระทาผิดขึ้นอีกอานาจและหน้าที่ของครู คุมประพฤติ ตามระเบียบนี้
- สื บเสาะและพินิจข้อเท็จจริ ง และสิ่ งแวดล้อมเกี่ยวกับอายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปัญญา
การศึกษาอบรม สุ ขภาพ ภาวะแห่งจิต นิสัยของนักเรี ยนผูก้ ระทาผิดหรื อที่ถูกกล่าวหาว่ากระทาผิด และของบิดา
มารดา ผูป้ กครอง หรื อบุคคลซึ่ งนักเรี ยนอาศัยอยูร่ วมทั้งสาเหตุแห่งการกระทาผิด เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ
- เรี ยกบุคคล ได้แก่ นักเรี ยน ผูป้ กครองและครู ซึ่ งสามารถให้ขอ้ เท็จจริ งมาพบเพื่อให้ถอ้ ยคา
- สัง่ ให้นกั เรี ยนที่เป็ นเจ้าของ หรื อนักเรี ยนผูค้ รอบครองวัตถุ หรื อเอกสารอันจะใช้เป็ นพยาน
หลักฐานได้ส่งมอบวัตถุ หรื อเอกสารนั้น
- คุมประพฤตินกั เรี ยนตามคาสั่งคณะกรรมการ ตลอดจนดูแล อบรมสั่งสอน นักเรี ยนระหว่างคุม
ประพฤติ
- สอดส่ องให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการคุมประพฤติ ตามที่คณะกรรมการกาหนด
- ให้คาแนะนาแก่บิดา มารดา หรื อผูป้ กครอง หรื อบุคคลซึ่ งนักเรี ยนผูน้ ้ นั อาศัยอยูใ่ นเรื่ องการเลี้ยงดู
อบรมและสั่งสอนนักเรี ยน
- ทารายงานและความเห็นเกี่ยวกับปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการคุมประพฤติเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการฯ
- ปฏิบตั ิหน้าที่อื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการหรื อโรงเรี ยน
1.6 การอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองนักเรี ยนที่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ผา่ นการพัฒนาวินยั จากครู ที่
ปรึ กษาหัวหน้าระดับและการส่ งต่อภายในแล้วกรรมการกลุ่มกิจการนักเรี ยนเชิญผูป้ กครองมารับทราบและรับ
นักเรี ยนในความปกครองไปเพื่อให้การอบรมสั่งสอนอย่างใกล้ชิดหรื อแนะนาให้ผปู ้ กครองนาไปพบกับผูเ้ ชี่ยวชาญ
ในการอบรมสัง่ สอนตามระยะเวลาที่มีความเหมาะสมจนมีพฤติกรรมดีข้ ึนและได้รับการรับรองจากผูป้ กครองหรื อ
เชี่ยวชาญผูป้ กครองนามารายงานกับกลุ่มกิจการนักเรี ยนเพื่อมอบให้ครู ที่ปรึ กษาดูแลต่อไป
1.7 การเปลีย่ นสถานทีเ่ รียนให้ผอู้ านวยการสถานศึกษาเป็ นผูพ้ ิจารณาเปลี่ยนสถานที่เรี ยนในกรณี ที่
นักเรี ยนคนใดประพฤติตนไม่สมควรแก่สภาพนักเรี ยน หรื อฝ่ าฝื นระเบียบข้อบังคับ ประพฤติผดิ ศีลธรรม จนเป็ นที่
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เห็นได้วา่ ถ้าให้อยูใ่ นโรงเรี ยนต่อไปจะทาให้เสี ยชื่อเสี ยงและเกียรติศกั ดิ์ของโรงเรี ยนหรื อเป็ นเหตุให้ระเบียบวินยั และ
ศีลธรรมอันดีของนักเรี ยนอื่นพลอยเสื่ อมเสี ยไปด้วยให้หวั หน้าสถานศึกษาเชิญบิดามารดาหรื อผูป้ กครองมารับทราบ
เหตุผลแล้วให้นกั เรี ยนผูน้ ้ นั เปลี่ยนสถานที่เรี ยน กรณี ให้ทางโรงเรี ยนออกหลักฐานแสดงผลการเรี ยนให้นกั เรี ยนคน
นั้นด้วย
2. การเพิม่ คะแนนแก่นักเรียนทีป่ ระพฤติดี นักเรี ยนคนใดที่ประพฤติดี เช่น เก็บของมีค่าแล้วนาส่ งกลุ่ม
กิจการนักเรี ยนบาเพ็ญตนเป็ นประโยชน์ต่อส่ วนรวมหรื อมีความประพฤติเป็ นตัวอย่างที่ดีสมควรแก่การยกย่องให้ลง
บันทึกความดีลงในแฟ้ มประวัติเพิ่มคะแนนแล้วแจ้งให้ครู ที่ปรึ กษาดาเนินการยกย่องให้เป็ นที่ปรากฏแก่นกั เรี ยนคน
อื่นๆ หรื อออกเกียรติบตั รและประกาศให้เป็ นที่รับทราบตามสมควร ทั้งนี้โดยมีหลักเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนนพฤติกรรมของนักเรี ยนจะมีคนละ 100 คะแนน ในช่วง 3 ปี และคะแนนนี้จะปรับลดลง หรื อเพิม่ ขึ้น
ตามพฤติกรรมของนักเรี ยน ดังนี้
2.1 กระทาความดีต่อไปนีเ้ พิม่ 5 คะแนน
1) ช่วยรักษาความสะอาดของโรงเรี ยน นอกเหนือจากการทาเวรประจาวันของตนเอง
2) เก็บเงินหรื อของตกได้มีราคา 100 บาท ขึ้นไป นาส่ งกลุ่มกิจการนักเรี ยนเพื่อแจ้งประกาศหาเจ้าของ
3) ช่วยระงับยับยั้งการทะเลาะวิวาทของเพื่อนนักเรี ยน
4) ช่วยเหลือเพื่อนนักเรี ยนที่ดอ้ ยกว่าตน
5) ทาความดีอื่นใดที่เทียบได้กบั ข้อ 1-4
2.2 กระทาความดีต่อไปนีเ้ พิม่ 10 คะแนน
1) ช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรี ยนด้วยความตั้งใจอย่างสม่าเสมอ
2) เก็บเงินหรื อของตกได้มีราคา 300 บาท ขึ้นไป นาส่ งกลุ่มกิจการนักเรี ยนเพื่อแจ้งประกาศหาเจ้าของ
3) ชี้ช่องทาง หรื อแจ้งแหล่งอบายมุขให้ครู อาจารย์ทราบ เพื่อการแก้ไขป้ องกันต่อไป
4) แจ้งชื่อผูก้ ระทาผิดหรื อกระทาความเสี ยหายให้กบั โรงเรี ยนหรื อส่ วนรวมให้ครู ทราบ
5) ให้ขอ้ เสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ในการพัฒนานักเรี ยน
6) ให้ขอ้ มูลแก่ครู เพื่อเป็ นการทบทวนแก้ปัญหาหรื อพัฒนาการเรี ยนการสอน
2.3 กระทาความดีต่อไปนีเ้ พิม่ 15 คะแนน
1) นาชื่อเสี ยงมาสู่ โรงเรี ยน ทาให้บุคคลภายนอกรู ้จกั ภายนอก
2) เก็บเงินหรื อของตกได้มีราคา 500 บาท ขึ้นไป นาส่ งกลุ่มกิจการนักเรี ยนเพื่อแจ้งประกาศหาเจ้าของ
2.4 กระทาความดีต่อไปนีเ้ พิม่ 20 คะแนน
1) ทาชื่อเสี ยงมาสู่ โรงเรี ยน ทาให้บุคคลภายนอกรู ้จกั เชื่อถือนิยมยกย่อง
2) เก็บเงินหรื อของตกได้มีราคา 601 บาท ขึ้นไป นาส่ งกลุ่มกิจการนักเรี ยนเพื่อแจ้งประกาศหาเจ้าของ
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2.5 การช่ วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียน เพิม่ คะแนนดังนี้
ประธานคณะกรรมการสภานักเรี ยน/ประธานมิชชัน่ ทีม
รองประธานคณะกรรมการสภานักเรี ยน
/รองประธานมิชชัน่ ทีม
คณะกรรมการสภานักเรี ยน
/กรรมการมิชชัน่ ทีม
ประธานสี
รองประธานสี
คณะกรรมการสี
ประธานกิจกรรมชมรม ชุมนุมต่างๆ
ลูกเสื อ รด. จราจร
หัวหน้าห้อง
รองหัวหน้าห้อง
-

25
20
15
15
10
10
10
10
10
5

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

ตัวแทนโรงเรี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมในระดับโรงเรี ยน
5
คะแนน
ตัวแทนโรงเรี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมในระดับจังหวัด
5
คะแนน
ตัวแทนโรงเรี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมในระดับเขต
10
คะแนน
ตัวแทนโรงเรี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมแข่งขันต่างๆ
5
คะแนน
ถ้าได้รับรางวัลที่ 1 - 3 ได้
20
คะแนน
รางวัลชมเชย ได้ 15 คะแนน
2.6 เกณฑ์ การพิจารณาการคัดเลือกนักเรียน "คนดีศรีวชิ ชารี"
ระดับเกียรติบัตรทอง
1) นักเรี ยนที่มีคะแนนพฤติกรรม บันทึกในระเบียนประวัติ ตั้งแต่ 200 คะแนน ขึ้นไป
2) นักเรี ยนที่ประกอบคุณความดีที่เป็ นประโยชน์ต่อโรงเรี ยนและชุมชน สังคม
3) นักเรี ยนที่ประกอบคุณความดีดา้ นต่างๆ ในระดับเขตและระดับประเทศ
4) นักเรี ยนที่เคยได้เข้ารับการอบรม, ศึกษาดูงาน ในระดับเขต, ระดับประเทศและต่างประเทศ
ระดับเกียรติบัตรเงิน
1) นักเรี ยนที่มีคะแนนพฤติกรรม บันทึกในระเบียนประวัติต้ งั แต่ 150– 199 คะแนน ขึ้นไป
2) นักเรี ยนที่ประกอบคุณความดีที่เป็ นประโยชน์ต่อโรงเรี ยนสังคมและชุมชน
3) นักเรี ยนที่ประกอบคุณความดีดา้ นต่างๆ ในระดับท้องถิ่นหรื อระดับจังหวัด
4) นักเรี ยนที่เคยได้เข้ารับการอบรม, ศึกษาดูงาน ในระดับโรงเรี ยน หรื อระดับท้องถิ่น
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หมายเหตุ
นักเรี ยนที่เคยถูกหักคะแนนพฤติกรรม จะไม่ได้รับการพิจารณาเข้ารับทั้งเกียรติบตั รทอง
และเกียรติบตั รเงิน
นอกเหนือจากที่ระบุในระเบียบนี้ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการจะเปรี ยบเทียบคิดค่าคะแนนตามสมควร
หมายเหตุ
โรงเรี ยนไม่อนุญาตให้นาโทรศัพท์มือถือ , วิทยุสื่อสาร ตลอดจนอุปกรณ์เสริ ม เช่น ที่ชาร์ ตแบตเตอรี่ ,
ชุดหูฟัง, วิทยุ, เครื่ องเล่น VCD, DVD ฯ มาใช้ในโรงเรี ยน เพราะจะทาให้เกิดการรบกวน สร้างความราคาญให้กบั
ผูอ้ ื่น ทั้งนี้ทางโรงเรี ยนได้มีการติดต่อสื่ อสารกับผูป้ กครอง ในกรณี จาเป็ นอยูแ่ ล้ว อีกทั้งทางโรงเรี ยนยังมีโทรศัพท์
สาธารณะจานวนมากพอที่นกั เรี ยนจะใช้บริ การ ฝ่ ายที่รับผิดชอบโดยตรงคือ งานประชาสัมพันธ์ของโรงเรี ยน , ครู เวร
ประจาวัน สานักงานกลุ่มกิจการนักเรี ยน วัสดุอุปกรณ์อื่นๆ เช่น เครื่ องหนีบผม,ไดร์เป่ าผม, พัดลม, กล้องถ่ายรู ปห้าม
นามาใช้ในโรงเรี ยนเพราะจะทาให้สิ้นเปลืองไฟฟ้ าโดยใช่เหตุ และจะทาให้เกิดการใช้อย่างไม่มีขอบเขตจากัดเป็ นสิ่ ง
ล่อใจทาให้เกิดการลักขโมย หากนักเรี ยนนามาใช้แล้ว กรณี ถูกยึดครั้งแรกทางโรงเรี ยนจะคืนให้ภายใน 7 วัน หากพ้น
กาหนดสิ่ งของจะถูกริ บหรื อทาลาย ผูท้ ี่จะมารับคืนต้องเป็ นผูป้ กครองโดยตรงเท่านั้น หากนาสิ่ งของมาในครั้งต่อไป
จะถูกยึดแล้วไม่คืน กรณี ที่สิ่งของสู ญหาย ทางโรงเรี ยนจะไม่ดาเนินการติดตามให้
การใช้ และการเก็บยานพาหนะ
1. นักเรี ยนจะต้องปฏิบตั ิตามกฎระเบียบการจราจรภายในโรงเรี ยน และทุกคนต้องมีใบอนุญาตขับขี่
รถจักรยานยนต์
2. ผูใ้ ช้ยานพาหนะทุกคนจะต้องปฏิบตั ิตามคาสั่ง คาตักเตือนของครู เวร และผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่ควบคุม
การจราจรภายในโรงเรี ยน
3. ไม่อนุญาตให้นกั เรี ยนขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาภายในโรงเรี ยนตั้งแต่เวลา 07.00 น.
4. ผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์และผูซ้ อ้ น ต้องสวมใส่ หมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขบั ขี่จกั รยานยนต์
5. จักรยานยนต์ทุกคันจะต้องมีเสี ยงดังไม่เกินกว่าปกติที่กฎหมายกาหนด
6. เมื่อนาจักรยานยนต์มาโรงเรี ยนจะต้องนาไปเก็บในบริ เวณที่โรงเรี ยนกาหนดให้อย่างเป็ นระเบียบ
7. นักเรี ยนที่นาจักรยานยนต์มาโรงเรี ยนจะต้องป้ องกันทรัพย์สินของนักเรี ยนเองโดยใส่ กุญแจให้
เรี ยบร้อยและแข็งแรง
8. ห้ามนักเรี ยนทุกคนเข้าไปในบริ เวณที่เก็บรถ ในเวลา 08.30 - 16.00 น. ก่อนได้รับอนุญาตจากครู
เวรหรื อกลุ่มกิจการนักเรี ยน
9. สาหรับนักเรี ยนที่นาจักรยานยนต์มาในเวลาเช้าและเวลาเลิกเรี ยนจะต้องนารถจักรยานยนต์
เข้า - ออก ตามที่โรงเรี ยนกาหนด
10. ห้ามนักเรี ยนนาบุคคลภายนอกเข้าไปในบริ เวณที่เก็บรถจักรยานยนต์ของทางโรงเรี ยน
11. ผูใ้ ช้ยานพาหนะจะต้องปฏิบตั ิตามกฎจราจร หรื อ บรรทุกได้ไม่เกิน 2 คน
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12. ไม่ขบั ขี่ยานพาหนะในลักษณะที่หวาดเสี ยว อันตราย หรื ออันอาจจะเกิดอุบตั ิเหตุได้
13. ห้ามปรับแต่งรู ปลักษณ์ / เสี ยง / สี ที่ผดิ กฎหมาย
ข้ อเตือนใจของผู้ปกครอง
1. อบรมสั่งสอน เอาใจใส่ ติดตามดูแลนักเรี ยนในปกครองของท่าน ทั้งความประพฤติ การศึกษาและ
สุ ขภาพ (ร่ างกาย - จิตใจ) อย่างใกล้ชิด
2. ติดต่อประสานงานกับทางโรงเรี ยนทันทีที่มีปัญหาเกี่ยวกับตัวนักเรี ยนโดยเฉพาะความประพฤติ
และการศึกษา
3. ให้ความร่ วมมือกับทางโรงเรี ยนเมื่อได้รับหนังสื อเชิญพบเพื่อปรึ กษา
4. แจ้งเบาะแส ข่าวสารให้ทางโรงเรี ยนเพื่อพัฒนานักเรี ยนให้ดียงิ่ ๆ ขึ้น
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เกณฑ์ การตัดสินคะแนน
การพัฒนาวินัยปรังปรุงแก้ ไขนักเรียนทีม่ พี ฤติกรรมทีไ่ ม่ พงึ ประสงค์
จานวนครั้ง / คะแนนทีถ่ ูกตัด
วิธีดาเนินการ
พฤติกรรมทีไ่ ม่ พงึ ประสงค์
ครั้ง คะแนน ครั้ง คะแนน ครั้ง
ที่
ที่
ต่ อไป
พฤติกรรมทีไ่ ม่ พงึ ประสงค์ ข้นั เบา
1.ครู ที่พบ, ครู ที่ปรึ กษา, คณะกรรมการ
1.ความผิดในระเบียบข้อบังคับ ว่าด้วยการแต่ง
กลุ่มกิจการนักเรี ยนให้คาเตือน
กายของนักเรี ยน
2. ถ้ามีการกระทาผิดซ้ าทั้งกรณี เดียวกัน
1.1 กระโปรงแคบ สั้นมากหรื อยาวมาก สี แดง
หรื อต่างกรณี ให้ครู ที่พบ, ครู ที่ปรึ กษา,
กางเกงสี นอกเหนือจากสี น้ าเงินขาแคบ สั้นมาก
1
5
10
เตือน 2-3
คณะกรรมการกลุ่มกิจการนักเรี ยน ให้
หรื อยาวมาก
1
5
10
นักเรี ยนผูก้ ระทาผิด บันทึกคาให้การ, ตัด
เตือน 2-3
1.2 เสื้ อกันหนาวสี ฉูดฉาด ไม่เรี ยบร้อย
คะแนนพฤติกรรม
1
5
10
เตือน 2-3
1.3 รองเท้า ถุงเท้า เข็มขัด ผิดระเบียบ
3. ถ้าคะแนนพฤติกรรมถูกหักถึง 25 คะแนน
1
5
10
1.4 สวมแหวน สร้อย ต่างหู ใช้เครื่ องสาอาง
เตือน 2-3
ให้ครู ที่พบ, ครู ที่ปรึ กษา, หัวหน้าระดับชั้น
แต่งหน้า ทาปาก กันหรื อโกนคิ้ว เจาะหู เจาะ
บันทึกนาส่งกลุ่มกิจการนักเรี ยน เพื่อ
ลิ้น ไว้เล็บยาว ทาสี เล็บ ต่อเล็บ สัก เพ้นซ์ตาม
ดาเนินการส่งต่อภายในดาเนินการแก้ไข
ร่ างกาย รวมถึงการใช้เครื่ องประดับทุกชนิดที่
ต่อไป
ไม่เมาะสมต่อการเป็ นนักเรี ยน
4. การกระทาผิดเกิน 3 ครั้ง ให้แจ้ง
1
5
10
เตือน 2-3
2. พูด แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพต่อผูอ้ ื่น สร้าง
ผูป้ กครองมารับทราบ
ความราคาญให้กบั ผูอ้ ื่น
1
5
10
5. การคุมประพฤติ กรณี ที่นกั เรี ยนมี
เตือน 2-3
3. ไม่สนใจ ไม่ต้ งั ใจเรี ยนในเวลาเรี ยน หนี ไป
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์บ่อยครั้ง ต้องคุม
เล่นเกมส์ นาโทรศัพท์มาใช้ในเวลาเรี ยนโดยไม่
พฤติกรรม มีสมุดบันทึกกิจกรรมตาม
เหมาะสม มัว่ สุมในเวลาเรี ยน
1
5
10
ระยะเวลาและลักษณะของกิจกรรมที่อยู่
เตือน 2-3
4. หลับในเวลาเรี ยน หรื อนาหนังสื ออื่นที่ไม่ใช่
ระหว่างการคุมประพฤติให้อยูใ่ นดุลยพินิจ
หนังสื อเรี ยนมาอ่านในห้องเรี ยน
ของคณะกรรมการกลุ่มกิจการนักเรี ยน
1
5
10
เตือน 2-3
5. รับประทานอาหาร หรื อดื่มเครื่ องดื่มใน
ห้องเรี ยน
6. ทิ้งเศษกระดาษ ขยะ สิ่ งปฏิกลู นอกสถานที่ ที่
กาหนด
7. ขับขี่ยานพาหนะเข้ามาในโรงเรี ยน ในเวลา
ราชการหรื อเวลาที่โรงเรี ยนไม่อนุญาตให้เข้ามา
ใช้ในบริ เวณโรงเรี ยน ซ้อนรถจักรยานยนต์ใน
ลักษณะหญิงนัง่ หน้าผูช้ ายเป็ นคนขับ หรื อชาย
นัง่ หน้าผูห้ ญิงเป็ นผูข้ บั , ปรับแต่ง
รถจักรยานยนต์ที่ก่อให้เกิดอันตรายหรื อมีเสี ยง

1

เตือน

2-3

5

10

1

เตือน

2-3

5

10

6. การทิ้งขยะสิ่ งปฏิกลู คณะกรรมการ

นักเรี ยน ครู ผพู ้ บเห็น ปรับผูก้ ระทาผิดครั้ง
ละ 5 บาท และนาเงินส่งงานกิจการนักเรี ยน

21

รบกวนผูอ้ ื่น, การกระทาผิดวินยั จราจรต่างๆ

เกณฑ์ การตัดสินคะแนน
การพัฒนาวินัยปรังปรุงแก้ ไขนักเรียนทีม่ พี ฤติกรรมทีไ่ ม่ พงึ ประสงค์
จานวนครั้ง / คะแนนทีถ่ ูกตัด
พฤติกรรมทีไ่ ม่ พงึ ประสงค์
ครั้ง คะแนน ครั้ง คะแนน ครั้ง
ที่
ที่
ต่ อไป
พฤติกรรมทีไ่ ม่ พงึ ประสงค์ ข้นั เบา
1
5
10
เตือน 2-3
8. ไม่ทาเวร หรื อทาความสะอาดในบริ เวณที่
รับผิดชอบ
1
5
10
เตือน 2-3
9. นัดแนะบุคคลภายนอกเข้าในโรงเรี ยนโดยไม่
พบกันตามจุดที่โรงเรี ยนกาหนด
1
5
10
เตือน 2-3
10. ทรงผมผิดระเบียบ เช่น ซอยผม, ย้อมสี ผม,
ผมยาว, แต่งทรงผมฯ
1
5
10
เตือน 2-3
11. มีเครื่ องประดับทุกชนิ ดที่ไม่เหมาะสมต่อ
การเป็ นนักเรี ยน
12. ใช้เครื่ องสาอาง, กระเป๋ า และน้ าหอมที่ไม่
เหมาะสมต่อการเป็ นนักเรี ยนรวมถึงการ
แต่งหน้าเขียนคิว้ ทาลิปสติก
13. สวมชุดพลศึกษาที่ไม่มีการเรี ยน ไม่สวมชุด
พลศึกษาในวันที่เรี ยนพลศึกษา
14. เสื้ อนักเรี ยนไม่ปัก ว.น./เลขประจาตัว จุด
บอกระดับชั้น
15. สวมเสื้ อผูอ้ ื่นมาโรงเรี ยน, ไม่ใส่ เสื้ อซับใน,
สวมเสื้ อกันหนาวโดยไม่ใส่เสื้ อข้างใน
16. ไม่ใส่ เครื่ องแบบลูกเสื้ อ/เนตรนารี ในวันที่
เรี ยนกิจกรรม
17. ไม่มีสมุดแบบเรี ยนหรื ออุปกรณ์การเรี ยน
18. เก็บหนังสื อ สมุดแบบเรี ยนไว้ในโต๊ะเรี ยน

1

เตือน

2-3

5

10

1

เตือน

2-3

5

10

1

เตือน

2-3

5

10

1

เตือน

2-3

5

10

1

เตือน

2-3

5

10

1

เตือน

2-3

5

10

1

เตือน

2-3

5

10

วิธีดาเนินการ
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หรื อโต๊ะครู
20. มาโรงเรี ยนสายโดยไม่มีสาเหตุ
21. หนี เรี ยน/ไม่เข้าเรี ยน/เข้าห้องเรี ยนสาย โดย
ไม่มีเหตุผลอันสมควร
22. กลับบ้านผิดเวลา, ค้างแรมที่อื่นโดยไม่แจ้ง
ผูป้ กครองทราบ
23. พกพาโทรศัพท์มือถือ MP3 หู ฟัง โดยไม่ขอ
อนุญาตโรงเรี ยน และใช้โทรศัพท์ขณะมีการ
เรี ยนการสอน

1

เตือน

2-3

5

10

1

เตือน

2-3

5

10

1

เตือน

2-3

5

10

1

เตือน

2-3

5

10

เกณฑ์ การตัดสินคะแนน
การพัฒนาวินัยปรังปรุงแก้ ไขนักเรียนทีม่ พี ฤติกรรมทีไ่ ม่ พงึ ประสงค์
จานวนครั้ง / คะแนนทีถ่ ูกตัด
พฤติกรรมทีไ่ ม่ พงึ ประสงค์
ครั้ง คะแนน ครั้ง คะแนน ครั้ง
ที่
ที่
ต่ อไป
พฤติกรรมทีไ่ ม่ พงึ ประสงค์ ข้นั เบา
23. พกพาโทรศัพท์มือถือ MP3 หู ฟัง โดยไม่ขอ
อนุญาตโรงเรี ยน และใช้โทรศัพท์ขณะมีการ
เรี ยนการสอน

24. พกพาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ต่างๆ เช่น

เครื่ องหนับผม, เครื่ องชาร์จแบตเตอรี่ ,
เครื่ องใช้ไฟฟ้ าอื่นๆ นอกจากเครื่ องคิดเลข มา
โดยไม่ขออนุญาต

1

1

เตือน

2-3

5

10

เตือน

2-3

5

10

วิธีดาเนินการ

7.การใช้โทรศัพท์

ครั้งที่ 1 เตือน ยึด แล้วคืนในวันศุกร์
สิ้นสุดสัปดาห์
ครั้งที่ 2 หักคะแนน ยึดไว้ 1 เดือน เชิญ
ผูป้ กครองรับคืน
ครั้งที่ 3 ขึ้นไป หักคะแนน ยึดไว้ 1 เทอม
เชิญผูป้ กครองรับคืน
8.อุปกรณ์ ทุกครั้งที่ตรวจพบ ยึดแล้วไม่
คืน
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เกณฑ์ การตัดคะแนน
การพัฒนาวินัยปรับปรุงแก้ ไขนักเรียนทีม่ พี ฤติกรรมทีไ่ ม่ พงึ ประสงค์
จานวนครั้ง / คะแนนทีถ่ ูกตัด
พฤติกรรมทีไ่ ม่ พงึ ประสงค์ /ขั้น
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
คะแนน
คะแนน
ที่
ที่
ต่ อไป

วิธีดาเนินการ

พฤติกรรมทีไ่ ม่ พงึ ประสงค์ ข้นั กลาง
1. ไม่แต่งเครื่ องแบบนักเรี ยนมาเรี ยน หรื อมา
ติดต่อกับทางโรงเรี ยนในเวลาราชการ
2. ทาลายทรัพย์สินของโรงเรี ยน / ของผูอ้ ื่น
โดยไม่เจตนา
3. ทะเลาะระหว่างนักเรี ยนในโรงเรี ยนหรื อ
กับนักเรี ยนต่างสถาบัน โดยไม่ได้รับ
บาดเจ็บหรื อบาดเจ็บเล็กน้อย
4. ออกนอกบริ เวณโรงเรี ยนโดยไม่ได้รับ
อนุญาตตามระเบียบว่าด้วยการออกนอก
บริ เวณโรงเรี ยน
5. เข้า – ออก โรงเรี ยนในที่ที่ไม่ใช่
ทางเข้าออก
6. ยุยงส่งเสริ มหรื อก่อความวุน่ วาย ให้เกิด
ความแตกแยกและความสามัคคีในหมู่คณะ
7. มีสื่อรู ปภาพลามกอนาจารไว้ใน
ครอบครอง
8. ไม่นาหนังสื อเชิญผูป้ กครองไปให้
ผูป้ กครองตามที่โรงเรี ยนมอบหมาย
9. ขับขี่จกั รยานยนต์โดยไม่สวมหมวกนิรภัย

1

10

2-3

15

20

1

10

2-3

15

20

1

10

2-3

15

20

1

10

2-3

15

20

1

10

2-3

15

20

1

10

2-3

15

20

1

10

2-3

15

20

1

10

2-3

15

20

1

10

2-3

15

20

1. ครู ที่พบ, ครู ที่ปรึ กษา, คณะกรรมการกลุ่ม
กิจการนักเรี ยน ให้นกั เรี ยนผูก้ ระทาความผิด
บันทึกคาให้การและหักคะแนนพฤติกรรม
ขั้นต้น 10 คะแนน
2. ถ้ามีการกระทาผิดซ้ า ทั้งกรณี เดียวกันหรื อ
ต่างกรณี ให้ครู ที่พบ, ครู ที่ปรึ กษา,
คณะกรรมการกลุ่มกิจการนักเรี ยน บันทึก
คาให้การและหักคะแนนตามครั้งและขั้น
ของความผิด
3. ถ้าคะแนนพฤติกรรมถูกตัดเกิน 25 คะแนน
ให้ครู ที่พบ, ครู ที่ปรึ กษา, หัวหน้าระดับ
บันทึกนาส่งกลุ่มกิจการนักเรี ยน เพื่อ
ดาเนินการส่งต่อแก้ไขพฤติกรรม
4. การคุมประพฤติ กรณี ที่นกั เรี ยนมีพฤติกรรม
ไม่พึงประสงค์บ่อยครั้งต้องคุมพฤติกรรมมี
สมุดบันทึกกิจกรรมตามระยะเวลาและ
ลักษณะกิจกรรม ที่อยูร่ ะหว่างการคุม
ประพฤติให้อยูใ่ นดุลยพินิจของ
คณะกรรมการกลุ่มกิจการนักเรี ยน
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เกณฑ์ การตัดคะแนน
การพัฒนาวินัยปรับปรุงแก้ ไขนักเรียนทีม่ พี ฤติกรรมทีไ่ ม่ พงึ ประสงค์

พฤติกรรมทีไ่ ม่ พงึ ประสงค์ /ขั้น

พฤติกรรมทีไ่ ม่ พงึ ประสงค์ ข้นั กลาง
10. เล่นเกินกว่าเหตุ ทาให้ผอู ้ ื่นได้รับบาดเจ็บ
11. ไม่ให้ความร่ วมมือในกิจกรรมต่างๆ ของ
โรงเรี ยน
12. ลักษณะความผิดอื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่
กาหนดมีลกั ษณะความผิดในชั้นกลาง

ครั้ง
ที่

จานวนครั้ง / คะแนนทีถ่ ูกตัด
ครั้ง
คะแนน
คะแนน ครั้งต่ อไป
ที่

1

10

2-3

15

20

1

10

2-3

15

20

วิธีดาเนินการ

5. การกระทาความผิดเกิน 3 ครั้ง หรื อ
คะแนนถูกตัดตั้งแต่ 20 คะแนนขึ้นไป
แจ้งผูป้ กครองมารับทราบพฤติกรรม
ทาสัญญาหรื อทาทัณฑ์บน
6. ครู ที่ปรึ กษา, หัวหน้าระดับ,
คณะกรรมการกลุ่มกิจการนักเรี ยนทา
บันทึกหลักฐานเก็บแฟ้ มประวัติ
นักเรี ยน
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เกณฑ์ การตัดคะแนน
การพัฒนาวินัยปรับปรุงแก้ ไขนักเรียนทีม่ พี ฤติกรรมทีไ่ ม่ พงึ ประสงค์
พฤติกรรมทีไ่ ม่ พงึ ประสงค์ /ขั้น
พฤติกรรมทีไ่ ม่ พงึ ประสงค์ ข้นั หนัก
1. ทาลายทรัพย์สินของราชการหรื อขโมย
ทรัพย์สินทั้งในโรงเรี ยนหรื อนอกโรงเรี ยน
โดยเจตนาหรื อมีส่วนร่ วมรู ้เห็นเป็ นใจให้
เกิดการลักขโมย
2. เข้าไปแหล่งอบายมุข หรื อสถานที่ไม่
เหมาะสมกับสภาพนักเรี ยน, เที่ยวสถาน
บันเทิงเริ งรมย์ / เล่นเกมส์
3. เล่นการพนันทุกชนิด รวมทั้งการเล่นแชร์
4. การให้การเท็จต่อครู อาจารย์, บุคลากรใน
โรงเรี ยนเพื่อปิ ดบังความจริ งทาให้เกิด
ความเสี ยหายต่อการปกครองและชื่อเสี ยง
ของโรงเรี ยนหรื อทาให้ผอู ้ ื่นเสี ยหาย
5. มีส่วนรู ้เห็น ชักนาให้ผอู ้ ื่นกระทาผิด,
เอื้อเฟื้ อสถานที่ให้ผอู ้ ื่นใช้เป็ นแหล่งมัว่ สุม
6. นาพาบุคคลภายนอกเข้ามาก่อความไม่สงบ
ในบริ เวณโรงเรี ยนหรื อยุยงให้
บุคคลภายนอกเข้ามาก่อความไม่สงบใน
บริ เวณโรงเรี ยน
7. บุกรุ กเคหะสถานทั้งเวลาปกติและเวลา
วิกาล

ครั้ง
ที่

1

จานวนครั้ง / คะแนนทีถ่ ูกตัด
ครั้ง
คะแนน
คะแนน ครั้งต่ อไป
ที่

20

2-3

25

20

2-3

25

30

1

20

2-3

25

30

1

20

2-3

25

30

1

20

2-3

25

30

1

20

20

2-3

2-3

25

25

1.

ครู ที่พบเห็น, ครู ที่ปรึ กษา,
คณะกรรมการกิจการนักเรี ยน ให้
นักเรี ยนผูก้ ระทาความผิดบันทึก
คาให้การและหักคะแนนพฤติกรรม
ขั้นต้น 20 คะแนน

2.

ถ้ามีการกระทาผิดซ้ า ทั้งกรณี เดียวกัน
หรื อต่างกรณี ให้ครู ที่พบ, ครู ที่ปรึ กษา,
คณะกรรมการกลุ่มกิจการนักเรี ยน
บันทึกคาให้การและหักเหคะแนนตาม
ครั้งและขั้นของความผิด

3.

ถ้าคะแนนพฤติกรรมถูกตัดเกิน 25
คะแนน ให้ครู ที่พบ, ครู ที่ปรึ กษา,
หัวหน้าระดับบันทึกนาส่งกลุ่มกิจการ
นักเรี ยนเพื่อดาเนินการส่งต่อแก้ไข
พฤติกรรม

4.

การกระทาความผิดเกิน 3 ครั้งหรื อ
คะแนนถูกตัดตั้งแต่ 20 คะแนนขึ้นไป
แจ้งผูป้ กครองมารับทราบพฤติกรรม
ทาสัญญาหรื อทาทัณฑ์บน

5.

การคุมประพฤติ กรณี ที่นกั เรี ยนมี
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์บ่อยครั้ง ต้อง
คุมพฤติกรรม มีสมุดบันทึกกิจกรรม
ตามระยะเวลาลักษณะกิจกรรม ที่อยู่
ระหว่างการคุมประพฤติให้อยูใ่ น
ดุลพินิจของคณะกรรมการกลุ่มกิจการ
นักเรี ยน

30

1

1

วิธีดาเนินการ

30

30
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เกณฑ์ การตัดคะแนน
การพัฒนาวินัยปรับปรุงแก้ ไขนักเรียนทีม่ พี ฤติกรรมทีไ่ ม่ พงึ ประสงค์
จานวนครั้ง / คะแนนทีถ่ ูกตัด
พฤติกรรมทีไ่ ม่ พงึ ประสงค์ /ขั้น
ครั้ง
ครั้ง
คะแนน
คะแนน ครั้งต่ อไป
ที่
ที่
พฤติกรรมทีไ่ ม่ พงึ ประสงค์ ข้นั หนัก
6.
8. สร้างความราคาญ รบกวนผูอ้ ื่น นาสิ่ งของ 1
20
2-3
25
30
เครื่ องใช้ ยานพาหนะกีดขวางความสะดวก
ของผูอ้ ื่น
9. พูดหยาบคาย สบประมาท ก้ าวร้ าว ให้ การ 1
20
2-3
25
30
เป็ นเท็จ แสดงอาการกระด้ างกระเดือ่ ง
10. ก่อเหตุทะเลาะวิวาทขั้นรุ นแรง กลัน่ แกล้ง
1
20
2-3
25
30
หรื อบีบบังคับ ข่มขู่โดยวิธีการต่างๆ ต่อ
7.
ผูอ้ ื่นหรื อทาตัวเป็ นนักเลงอันธพาล
11. มีความสัมพันธ์กบั เพื่อนต่างเพศในทานอง 1
20
2-3
25
30
ชูส้ าว
12. ไม่ไปรายงานตัวตามที่ครู สง่ั หรื อฝ่ าฝื น
8.
1
20
2-3
25
30
คาสัง่ ครู ที่ขดั ต่อกฎระเบียบ
13. มีส่วนรู ้เห็นในการกระทาผิดเล่นเกินกว่า
1
20
2-3
25
30
เหตุ และผูอ้ ื่นได้รับบาดเจ็บ
14. มีไพ่ อุปกรณ์การเล่นพนัน บุหรี่ , สุรา ไว้
1
20
2-3
25
30
ในครอบครอง
15. สูบบุหรี่ , ดื่มสุรา
1
20
2-3
25
30
16. ลักษณะความผิดอื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่
1
20
2-3
25
30
กาหนด มีลกั ษณะความผิดในขั้นหนัก

วิธีดาเนินการ
ในกรณี ทาลายข้าวของ, ลักขโมย ให้
ผูก้ ระทาผิดชดใช้สิ่งของที่มีลกั ษณะ
เดียวกันหรื อชดใช้เป็ นเงิน ตามมูลค่า
ของสิ่ งของนั้น, กรณี ที่ทาร้ายร่ างกาย
ให้ผกู ้ ระทาความผิด ชดใช้ค่า
รักษาพยาบาลตามที่ผเู ้ สี ยหายเรี ยกร้อง
ตามความเป็ นจริ ง
ครู ที่ปรึ กษา, หัวหน้าระดับ,
คณะกรรมการกลุ่มกิจการนักเรี ยน ทา
บันทึกหลักฐานเก็บในแฟ้ มประวัติ
นักเรี ยน
กรณี ทาทัณฑ์บนมาแล้ว ให้นกั เรี ยนพัก
อยูใ่ นความดูแลของผูป้ กครองตามมติ
ของคณะกรรมการพิจารณาสัง่ การ
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เกณฑ์ การตัดคะแนน
การพัฒนาวินัยปรับปรุงแก้ ไขนักเรียนทีม่ พี ฤติกรรมทีไ่ ม่ พงึ ประสงค์

พฤติกรรมทีไ่ ม่ พงึ ประสงค์ /ขั้น
พฤติกรรมทีไ่ ม่ พงึ ประสงค์ ข้นั ร้ ายแรง
1. ลักขโมยทรัพย์สินของทางราชการ หรื อ
ทรัพย์สินบุคคลอื่น มีส่วนร่ วมวางแผนรู ้
เห็นเป็ นใจ ทาให้เกิดการลักขโมยหรื อ
เสี ยหายอย่างรุ นแรง
2. ทาร้ายผูอ้ ื่น / มีส่วนทาร้ายผูอ้ ื่นจนได้รับ
บาดเจ็บหรื อกระทบกระเทือนต่อสภาพ
จิตใจ
3. มีความสัมพันธ์กบั เพื่อนต่างเพศ ขั้นได้เสี ย
หรื ออยูร่ ่ วมกันฉันสามีภรรยา
4. กระทาอนาจาร
5. ทุจริ ตในการสอบ
6. ปลอมแปลงเอกสารหรื อ ลายมือชื่อ
ผูป้ กครอง ครู อาจารย์ ผูบ้ ริ หารหรื อบุคคล
อื่นทาให้เกิดความเสี ยหายถึงขั้นหนัก
7. พกพาอาวุธมาในสถานศึกษาเจตนาทาร้าย
ผูอ้ ื่น
8. มีความผิดที่ทางกฎหมาย โดยเจ้าหน้าที่ส่ง
ฟ้ องศาลทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา
9. มีสารเสพติดที่ผิดกฎหมายไว้ใน
ครอบครองเพื่อแจกจ่ายหรื อจาหน่าย
10. สูดดมสารระเหย เสพสารเสพติด ที่ผิด
กฎหมายทุกชนิด

ครั้ง
ที่

จานวนครั้ง / คะแนนทีถ่ ูกตัด
ครั้ง
คะแนน
คะแนน ครั้งต่ อไป
ที่

1

-

-

-

50

1

-

-

-

50

1

-

-

-

50

1
1

-

-

-

50
50

1

-

-

-

50

1

-

-

-

50

1

-

-

-

50

1

-

-

-

50

1

-

-

-

50

วิธีดาเนินการ
1. ครู ที่พบ, ครู ที่ปรึ กษา, หัวหน้าระดับ,
คณะกรรมการกลุ่มกิจการนักเรี ยน
ดาเนินการสอบสวนให้นกั เรี ยน
ผูก้ ระทาความผิด บันทึกคาให้การแจ้ง
ผูป้ กครองมารับทราบพฤติกรรมโดย
ทันที
2. กรณี ทาผิดครั้งแรก ให้หกั คะแนน
พฤติกรรมขั้นแรก 30 คะแนน, ทา
สัญญา, ทาการส่งต่อ
3. การคุมประพฤติ กรณี ที่นกั เรี ยนมี
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์บ่อยครั้งต้อง
คุมพฤติกรรม มีสมุดบันทึกกิจกรรม
ตามระยะเวลาและลักษณะของ
กิจกรรมที่อยูร่ ะหว่างการคุมประพฤติ
ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการ
กลุ่มกิจการนักเรี ยน
4. กรณี ที่กระทาความผิดซ้ าทุกขั้นตอน
ของพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ทา
ทัณฑ์บน / ส่งต่อ หรื อให้พกั อยูใ่ น
ความดูแลของผูป้ กครอง
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เกณฑ์ การตัดคะแนน
การพัฒนาวินัยปรับปรุงแก้ ไขนักเรียนทีม่ พี ฤติกรรมทีไ่ ม่ พงึ ประสงค์

พฤติกรรมทีไ่ ม่ พงึ ประสงค์ /ขั้น
พฤติกรรมทีไ่ ม่ พงึ ประสงค์ ข้นั ร้ ายแรง
11. ในกรณี ที่ทาความผิดทุกขั้นอย่างซ้ าซาก
โดยไมมีการพัฒนาวินยั ให้ดีข้ ึน
12. บันทึกภาพ มีเก็บไว้หรื อนาไปแพร่ โดย
ไม่ได้รับอนุญาต ทาให้ผอู ้ ื่นหรื อโรงเรี ยน
ได้รับความเสี ยหาย
13. แจ้งหรื อทาหลักฐานเท็จ เพื่อหวังเพิ่ม
คะแนนพฤติกรรม
14. ลักษณะความผิดอื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่
กาหนดมีลกั ษณะความผิดในขั้นร้ายแรง

ครั้ง
ที่

จานวนครั้ง / คะแนนทีถ่ ูกตัด
ครั้ง
คะแนน
คะแนน ครั้งต่ อไป
ที่

1

-

-

-

50

1

-

-

-

50

1

-

-

-

50

1

-

-

-

50

วิธีดาเนินการ
5. ในกรณี ทาลายสิ่ งของ, ลักขโมย ให้
ผูก้ ระทาผิดชดใช้สิ่งของที่มีลกั ษณะ
เดียวกันหรื อชดใช้เป็ นเงิน ตามมูลค่า
ของสิ่ งของนั้น, กรณี ทาร้ายร่ างกายให้
ผูก้ ระทาผิด ชดใช้ค่ารักษาพยาบาล
ตามที่ผเู ้ สี ยหายเรี ยกร้องตามความเป็ น
จริ ง
6. บันทึกคาให้การยึดสื่ อบันทึกภาพลบ
ทาลายภาพ เชิญผูป้ กครอง ทาทัณฑ์บน
/ บาเพ็ญประโยชน์ 30 ชัว่ โมง
7. บันทึกคาให้การ ทาทัณฑ์บนไม่ผา่ น
การประเมินคุณลักษณะที่พ่ งึ ประสงค์
ข้อที่ 2 บาเพ็ญประโยชน์ 30 ชัว่ โมง
8. กรณี ที่กระทาความผิดซ้ าทุกขั้นตอน
ผ่านกระบวนการในข้อที่ 3 มาแล้ว
คณะกรรมการกลุ่มกิจการนักเรี ยน ลง
มติให้นกั เรี ยนผูก้ ระทาความผิด /
ผูป้ กครอง เปลี่ยนสถานที่เรี ยน
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ใบแจ้ งเรื่อง ความประพฤตินักเรียนวิชชานารี ฝ่ ายพัฒนาวินัย
วันที่.............เดือน....................พ.ศ.........................
ส่งฝ่ ายกิจการนักเรี ยน ทุกวันที่ 25-30 ของทุกเดือน
เรื่ อง.................................... หากผู้แจ้ งกล่าวตักเตือนด้ วยวาจาครบ 3 ครัง้ จึงตัดคะแนนความประพฤตินกั เรี ยนได้ ตามระเบียบฯ
......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
มีหลักฐาน อ้ างอิงคือ
...............................................................................................................................................................
ลงชื่อ………………………………(.................................. ) ผู้แจ้ ง ลงชื่อ......................................( ..................................) พยาน
ลงชื่อนักเรี ยน.......................................( .................................. ) เลขที่..............ชัน.................
้

ใบแจ้ งเรื่อง ความประพฤตินักเรียนวิชชานารี ฝ่ ายพัฒนาวินัย
วันที่.............เดือน....................พ.ศ.........................
ส่งฝ่ ายกิจการนักเรี ยน ทุกวันที่ 25-30 ของทุกเดือน
เรื่ อง....................................หากผู้แจ้ งกล่าวตักเตือนด้ วยวาจาครบ 3 ครัง้ จึงตัดคะแนนความประพฤตินกั เรี ยนได้ ตามระเบียบฯ
.......................................................................................................................
...............................................................
....................................................................................................................................................................................
มีหลักฐาน อ้ างอิงคือ
...............................................................................................................................................................
ลงชื่อ………………………………(.................................. ) ผู้แจ้ ง ลงชื่อ......................................( ..................................) พยาน
ลงชื่อนักเรี ยน.......................................( .................................. ) เลขที่..............ชัน.................
้

ใบแจ้ งเรื่อง ความประพฤตินักเรียนวิชชานารี ฝ่ ายพัฒนาวินัย
วันที่.............เดือน....................พ.ศ.........................
ส่งฝ่ ายกิจการนักเรี ยน ทุกวันที่ 25-30 ของทุกเดือน
เรื่ อง.................................... หากผู้แจ้ งกล่าวตักเตือนด้ วยวาจาครบ 3 ครัง้ จึงตัดคะแนนความประพฤตินกั เรี ยนได้ ตามระเบียบฯ
......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
มีหลักฐาน อ้ างอิงคือ
...............................................................................................................................................................
ลงชื่อ………………………………(.................................. ) ผู้แจ้ ง ลงชื่อ......................................( ..................................) พยาน
ลงชื่อนักเรี ยน.......................................( .................................. ) เลขที่..............ชัน.................
้
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รูปถ่าย 1 นิ ้ว
แบบบันทึกความประพฤตินักเรียนโรงเรียนวิชชานารี
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)...............................................ชื่อ -นามสกุล (ภาษาอังกฤษ).................................................เลขประจาตัว............................... เพศชาย เพศหญิง
“ ข้าพเจ้าขอสัญญาจะปฎิบตั ิตามระเบียบปฎิบตั ิของนักเรี ยนโรงเรี ยนวิชชานารี ฯ ”
ลงชื่อ......................................................(.................................)
ที่อยู่ เลขที่.................. หมู่ที่....................ตาบล...................อาเภอ.....................จังหวัด.....................รหัสไปรษณี ย.์ ............................ เกิดวัน เดือน ปี .................................
บิดาชื่อนามสกุล................................มารดาชื่อนามสกุล.....................................เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ......................................
วันเดือนปี
คุณลักษณะไม่ พงึ ประสงค์ คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการตัดสิน
ลายเซ็นนักเรียน
ลายเซ็นผู้ปกครอง
ครู ประจาชั้น
ผิดตามระเบียบปฏิบัตขิ อง
ตามระเบียบปฏิบัตขิ อง
รับทราบ
รับทราบ
คณะกรรมการ
นักเรียนโรงเรียนวิชชานารี นักเรียนโรงเรียนวิชชานารี
ผู้พจิ ารณา
ข้ อที่
ข้ อที่

31

วันเดือนปี

คุณลักษณะไม่ พงึ ประสงค์ คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการตัดสิน
ผิดตามระเบียบปฏิบัตขิ อง
ตามระเบียบปฏิบัตขิ อง
นักเรียนโรงเรียนวิชชานารี นักเรียนโรงเรียนวิชชานารี
ข้ อที่
ข้ อที่

วันเดือนปี ที่ออกแบบบันทึก........./............../........ วันเดือนปี หมดอายุ.........../.........../........

ลายเซ็นนักเรียน
รับทราบ

ลายเซ็นผู้ปกครอง
รับทราบ

ครู ประจาชั้น
คณะกรรมการ
ผู้พจิ ารณา

ลงชื่อ.................................ครู ประจาชั้น
(....................................)
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ผู้มีสทิ ธิ์แจ้ งเรื่ อง
- ครู เจ้ าหน้ าที่ทกุ คน
- สภานักเรี ยน
- ชุมชน ผู้ปกครอง
โดยมีหลักฐานชัดเจน

นักเรี ยนที่มีความ
ประพฤติไม่พงึ ประสงค์
100 คะแนน / 3 ปี

ระบบงานพัฒนาวินัย
กรณี นักเรี ยนมีความประพฤติท่ ีไม่ พงึ ประสงค์
ครูประจาชันรั
้ บเรื่ องคัดกรอง
ตรวจสอบความจริ ง
มีหลักฐานชัดเจน เชื่อถือได้
เช่น ภาพ คลิป ฯ เอกสาร
ความผิดซึง่ หน้ าให้ บนั ทึก

หัวหน้ าแผนกพิจารณา
ร่วมครูประจาชัน้

หัวหน้ าแผนก
ครูประจาชัน้
ครูในระดับชัน้
ตัวแทนสภานักเรี ยน

ผู้อานวยการ
พิจารณา
คณะกรรมการกิจการนักเรี ยน
ผช ฝ่ ายกิจการ
รองผช ฝ่ ายกิจการนักเรี ยน
หัวหน้ าแผนก
ครูประจาชัน้

โทษที่จะลงโทษแก่นกั เรี ยนโรงเรี ยนวิชชานารี และอ้างถึงระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรี ยนและนักศึกษาพ.ศ. 2548
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ว่ากล่าวตักเตือน ในกรณี ความผิดไม่ร้ายแรงบันทึกเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ตัดคะแนนความประพฤติ บันทึกเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
บาเพ็ญประโยชน์ หรื อทากิจกรรมต่อสังคมโดยคณะกรรมการดูแล
ส่ งต่อฝ่ ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน ภายนอกโรงเรี ยนเช่น ฝ่ ายอนามัยโรงเรี ยน ฝ่ ายศาสนกิจ นัก สังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา สถานพินิจ ฯลฯเพื่อพัฒนาแก้ไข
ให้อยูใ่ นความดูแลผูป้ กครอง
เข้าค่ายพฒนาจิตใจ ทักษะชีวติ โดยทางโรงเรี ยนร่ วมกับผูป้ กครองและองค์ที่เกี่ยวข้องร่ วมมือ
ทาทัณฑ์บน
ระบบงานพัฒนาวินัย
คุมความประพฤติ
เปลี่ยนสถานศึกษา

ผู้มีสทิ ธิ์แจ้ งเรื่ อง
- ครู เจ้ าหน้ าที่ทกุ คน
- สภานักเรี ยน
- ชุมชน ผู้ปกครอง
โดยมีหลักฐานชัดเจน
นักเรี ยนที่มีความ
ประพฤติที่พงึ ประสงค์
กรณีที่ 1
มีคะแนนไม่น้อยกว่า
80 คะแนน / 3 ปี
มีสทิ ธิ์รับใบรับรอง
ความประพฤติ
กรณีที่ 2
มีคะแนนมากกว่า
200/3 ปี มีสท
ิ ธิ์เข้ า
พิจารณาเกียรติบตั ร
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กรณี นักเรี ยนมีความประพฤติท่ ีพงึ ประสงค์
ครูประจาชันรั
้ บเรื่ องตรวจสอบ
ความจริ ง
มีหลักฐานชัดเจน เชื่อถือได้
เช่น ภาพ คลิป ฯ เอกสาร
ความผิดซึง่ หน้ าให้ บนั ทึก

หัวหน้ าแผนกพิจารณา
ร่วมครูประจาชัน้

หัวหน้ าแผนก
ครูประจาชัน้
ครูในระดับชัน้
ตัวแทนสภานักเรี ยน

เกณฑ์พิจารณาความดีของนักเรี ยนโรงเรี ยนวิชชานารี
1.ไม่ผิดว่าด้ วยระเบียบของนักเรี ยนวิชชานารี ฉบับปรับปรุง 2560
2.มีสว่ นในงานกิจการนักเรี ยนเช่น เป็ นสภานักเรี ยน นักเรี ยนดุริยางค์ นักเรี ยนมิชชัน่ ทีม
3.สร้ างชื่อเสียงให้ กบั โรงเรี ยนวิชชานารี ทงภายใน
ั้
ภายนอกโรงเรี ยน
4.บาเพ็ญประโยชน์ ด้ วยจิตอาสาโดยมิได้ มีใครบังคับ ต่อครอบครัว ชุมชน

หมายเหตุ การตัดคะแนนความประพฤตินกั เรี ยน
ผูจ้ ดั การผูอ้ านวยการ
ตัดคะแนนได้ไม่เกิน 30 คะแนน / คน
ผูช้ ่วยฯและรองผูช้ ่วย
ตัดคะแนนได้ไม่เกิน 25 คะแนน / คน
หัวหน้าแผนก
ตัดคะแนนได้ไม่เกิน 20 คะแนน / คน
ครู ประจาชั้น/ประจาวิชา ตัดคะแนนได้ไม่เกิน 15 คะแนน / คน
สภานักเรี ยน
ตัดคะแนนได้ไม่เกิน 10 คะแนน / คน

ผู้อานวยการ
พิจารณา
คณะกรรมการกิจการนักเรี ยน
ผช ฝ่ ายกิจการ
รองผช ฝ่ ายกิจการนักเรี ยน
หัวหน้ าแผนก
ครูประจาชัน้
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ภาคผนวก
ทีป่ รึกษา
ดร.สุ รภี วงค์ไพบูลย์ ผูจ้ ดั การผูอ้ านวยการโรงเรี ยนวิชชานารี
รายชื่ อคณะกรรมการผู้จัดทา
1. ศจ.มนตรี ขัดสี ใส
ประธานกรรมการ
2. นางสาวอานวย กิ่งก้ า
กรรมการ
3.นางสาวสิ นีนาถ สิ ทธินนั ท์ กรรมการ
4.นางสาวประภัสสร ธรรมอักษร กรรมการ
5.นางวรรณพร อาดย่อแฮ กรรมการ
6.นางสาวภัทรชนก ไชยทนุ กรรมการ
7.นางสาวจุฑารัตน์ ใจวังเย็น กรรมการ
8.นายสัญชัย
เพ่งผล กรรมการสมทบ
9.นายเสรี
วงศ์สรรเสริ ญ กรรมการสมทบ
10.นายนิคม
ม่านแก้วจู กรรมการสมทบ

/ อนุศาสกและผูช้ ่วยฯฝ่ ายกิจการนักเรี ยน
/รองผูช้ ่วยฯฝ่ ายกิจการนักเรี ยน
/เลขานุการ
/หัวหน้าแผนกชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1-3
/หัวหน้าแผนกชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4-6
/หัวหน้าแผนกชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1-3
/หัวหน้าแผนกชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4-6

