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                                                                     ค  าน า 

โรงเรียนวชิชานารีตระหนกัและเห็นความส าคญัของการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมอนัดีงามทั้งปวงใหแ้ก่
นกัเรียนและส่งเสริมใหน้กัเรียนเป็นผูป้ระพฤติ ปฏิบติัตามระเบียบของนกัเรียนโรงเรียนวชิชานารีเพื่อใหน้กัเรียน
เป็นพลเมืองดี มีความรักชาติ ยดึมัน่ในศาสนา พระมหากษตัริย์  จึงไดจึ้งไดร่้วมกนัวเิคราะห์สภาพของปัญหา
ระบบงานพฒันาวนิยั เพื่อปรับปรุงพฒันานกัเรียนโรงเรียนวชิชานารี ปีการศึกษา 2560เป็นตน้ไป โดยมีอนุกรรมการ
ร่างทบทวนระเบียบปฎิบติัของนกัเรียนวชิชานารี  

การจดัท าระเบียบปฏิบติัของนกัเรียนโรงเรียนวชิชานารีแนวปฏิบติัและมาตรการแกไ้ขพฤติกรรมฉบบั
ปรับปรุง  2560 ของโรงเรียนฉบบัน้ี ไดรั้บความร่วมมืออยา่งดียิง่จากคณะครู ผูบ้ริหาร บุคลากรทุกฝ่ายของโรงเรียน 
จึงขอบคุณในความร่วมมือไว ้ณ โอกาสน้ี  

หวงัวา่เอกสารเล่มน้ีจะเป็นประโยชน์ในการด าเนินการบริหารงานระบบพฒันาวนิยัและระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนและผูเ้ก่ียวขอ้งในการจดัท าหากมีขอ้ควรพฒันา /ปรับปรุงประการใด เพื่อคุณภาพของการด าเนินงานขอได้
โปรดแจง้ใหท้างโรงเรียนทราบเพื่อปรับปรุง/พฒันาใหเ้อกสารฉบบัน้ีสมบูรณ์และมีคุณภาพยิง่ข้ึนไปดว้ย จกัขอบคุณ
ยิง่ 

หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ ระเบียบปฏิบติัของนกัเรียนโรงเรียนวชิชานารีแนวปฏิบติัและมาตรการแกไ้ขพฤติกรรม  
ฉบบัปรับปรุง  2560 ฉบบัน้ีจะเป็นกรอบทิศทางในการดูแลพฒันานกัเรียนโรงเรียนวชิชานารีใหมี้คุณภาพมากยิง่ข้ึน  
ขอขอบคุณคณะกรรมการและผูมี้ส่วนร่วมทุกฝ่ายท่ีใหข้อ้เสนอแนะในการจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาให้
ส าเร็จดว้ยดี  
 
 
 

( ดร.สุรภี  วงศไ์พบูลย ์) 
ผูจ้ดัการผูอ้  านวยการโรงเรียนวชิชานารี  

วนัท่ี  18  พฤษภาคม  2560  
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ระเบียบปฏบิัติของนักเรียนโรงเรียนวชิชานารี 

วตัถุประสงค์ 

1. เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมอนัดีงามทั้งปวงใหแ้ก่นกัเรียน 

2. เพื่อกวดขนัใหน้กัเรียนเป็นผูป้ระพฤติ ปฏิบติัตามระเบียบของนกัเรียนโรงเรียนวชิชานารี 

3. เพ่ือใหน้กัเรียนเป็นพลเมืองดี มีความรักชาติ ยดึมัน่ในศาสนา พระมหากษตัริย ์

ระเบียบปฏิบัตสิ าหรับนักเรียน 
1.การประพฤตตินของนักเรียนโรงเรียนวชิชานารี ดงัต่อไปน้ี  

1. ไม่หนีเรียนหรือออกนอกสถานศึกษาโดยไม่ไดรั้บอนุญาตในช่วงเวลาเรียน  
2. ไม่เล่นการพนนั ไม่จดัใหมี้การเล่นการพนนั หรือมัว่สุมในวงการพนนั  
3. ไม่พกพาอาวธุ วตัถุระเบิดหรือวตัถุอ่ืนใดท่ีก่อใหเ้กิดอนัตรายร้ายแรงในโรงเรียน 

4. ไม่ซ้ือ จ าหน่าย แลกเปล่ียน เสพ หรือเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์ส่ิงมึนเมา บุหร่ี หรือยาเสพติดในรงเรียน 

5. ไม่ลกัทรัพย ์กรรโชกทรัพย ์ข่มขู่ หรือบงัคบัขืนใจเพ่ือเอาทรัพยบุ์คคลอ่ืนหรือนกัเรียนอ่ืน 

6. ไม่ก่อเหตุทะเลาะววิาท ท าร้ายร่างกายผูอ่ื้น เตรียมการหรือกระท าการใดๆ อนัน่าจะก่อใหเ้กิดความไม่สงบเรียบร้อย หรือขดั
ต่อศีลธรรมอนัดีของโรงเรียนวชิชานารี 

7. ไม่แสดงพฤติกรรมทางชูส้าวซ่ึงไม่เหมาะสมในโรงเรียนและหรือสถานท่ีสาธารณะหรือเก่ียวขอ้งกบัการคา้ประเวณี 

8. ไม่มัว่สุมหรือรวมกลุ่มอนัเป็นการสร้างความเดือดร้อนใหแ้ก่ตนเองหรือผูอ่ื้น 

9. ไม่น าโทรศพัทมื์อถือมาใชใ้นเวลาเรียน หรือน ามาใชแ้บบไม่เหมาะสมจนท าใหต้นเองหรือผูอ่ื้นหรือโรงเรียนไดรั้บความ
เดือดร้อน 

10. ไม่ท าใหโ้รงเรียนเส่ือมเสียช่ือเสียงเช่น การโพสตข์อ้ความหรือเผยแพร่รูปภาพและเสียงในทางท่ีไม่ดีต่อสงัคมจนท าใหเ้กิด
ความเสียหายทั้งต่อตนเอง บุคคลอ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืนเป็นตน้ 

11. ทรงผมนกัเรียนชายไวท้รงนกัเรียน รองทรงสูง ดา้นบนและดา้นขา้งยาวไม่เกิน 3 เซนติเมตร นกัเรียนหญิง ผมสั้นแนวต่ิงหู
ยาวไม่เกิด 5 เซนติเมตร ติดก๊ิบใหเ้รียบร้อย ผมยาวมธัยมศึกษาตอนตน้ใหถ้กัเปีย 2 ขา้ง ใชริ้บบ้ินผกูผมสีแดง ไม่ไวห้นา้มา้ 
ติดก๊ิบสีด า มธัยมศึกษาตอนปลาย ใหร้วบผมใหเ้รียบร้อยใชริ้บบ้ินผกูผมสีขาว 

12. นกัเรียนทุกคนไม่แต่งหนา้ เขียนคิ้ว ทาลิปสติก และตดัเลบ็สั้นใหข้าวสะอาด 

13. นกัเรียนทุกคนตอ้งมาโรงเรียนใหท้นัก่อนโรงเรียนเขา้ โดยสญัญาณโรงเรียนเขา้จะดงัข้ึนเวลา 07:45 น. นกัเรียนทุกคน
จะตอ้งรีบมาเขา้แถวบริเวณหนา้เสาธงเพ่ือประกอบกิจกรรมพร้อมกนั 

14. นกัเรียนท่ีมาโรงเรียนสาย ไม่ทนัประกอบกิจกรรมหนา้เสาธงถือวา่สาย นกัเรียนท่ีมาสาย บ่อยคร้ัง (เกิน 4 คร้ัง/เดือน) และ
ไม่มีเหตุผลอนัสมควรทางโรงเรียนจะพิจารณาโทษเก่ียวกบัความประพฤติของนกัเรียนและเชิญผูป้กครองมาพบ เพ่ือ
ร่วมกนัแกไ้ขความประพฤติของนกัเรียน 

15. หา้มนกัเรียนชายหญิงซอ้นทา้ยจกัรยานยนตใ์นลกัษณะท่ีไม่เหมาะสม (หมายเหตุ : ลกัษณะท่ีไม่เหมาะสมคือการโอบ กอด 
ใกลชิ้ด) 

16. ใหน้กัเรียนท่ีใชร้ถจกัรยานยนต ์ใหส้วมหมวกนิรภยั ดบัเคร่ืองยนตห์นา้ประตูทางเขา้และจูงเขา้-ออกบริเวณลานจอดรถ 

17. ไม่อนุญาตใหน้กัเรียนท่ีไม่มีใบอนุญาตขบัข่ีรถจกัรยานยนต ์หรือมีอายตุ  ่ากวา่ 15 ปีบริบูรณ์ น ารถจกัรยานยนตม์าโรงเรียน
กรณีเกิดอุบติัเหตุจากรถจกัรยานยนตท์างโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ินและไม่สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได ้

18. หา้มขบัข่ีรถจกัรยานยนตเ์ล่นภายในบริเวณโรงเรียนและจอดภายในบริเวณท่ีก าหนดเท่านั้น 

19. เม่ือมาถึงโรงเรียนแลว้จะตอ้งอยูภ่ายในบริเวณโรงเรียน หา้มออกนอกบริเวณโรงเรียน 
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20. การลาโรงเรียนทุกคร้ังผูป้กครองจะตอ้งแจง้ครูประจ าชั้นอยา่งเป็นทางการ 

21. การใหน้กัเรียนมาโรงเรียนในวนัหยดุหรือใหช่้วยงานโรงเรียนเกินเวลาเรียน ทางโรงเรียนจะแจง้ใหผู้ป้กครองทราบก่อนทุก
คร้ัง 

22. กรณีท่ีนกัเรียนมีธุระออกนอกโรงเรียนจะตอ้งมีผูป้กครองท่ีแทจ้ริงมาขอใบอนุญาตออกนอกโรงเรียน และตอ้งไดรั้บการ
อนุญาตจากผูอ้  านวยการ ณ ตึกอ านวยการเท่านั้น 

23. การเขา้มาในบริเวณโรงเรียนเพ่ือติดต่องาน ส่งงาน มาเรียนซ่อมเสริมฯ ตอ้งแต่งเคร่ืองแบบนกัเรียนทุกคร้ัง 
24. ครูประจ าวชิาจะตรวจการเขา้เรียนของนกัเรียนทุกคาบเวลาตามค าสัง่ของกระทรวงฯ ถา้นกัเรียนขาดเรียนมากกวา่ร้อยละ80 

ของเวลาเรียน จะไม่มีสิทธ์ิสอบในรายวชิานั้น 

2. การปรับเปลีย่นพฤตกิรรม หรือย้ายสถานศึกษาในกรณีทีป่ระพฤตผิดิ ดงัน้ี 

1. มีโรคติดต่อท่ีเป็นภยัต่อสงัคม 

2. กระท าผิดในกรณี ดงัต่อไปน้ี 

2.1 เล่นการพนนั ไม่จดัใหมี้การเล่นการพนนั หรือมัว่สุมในวงการพนนั  
2.2 พกพาอาวธุ วตัถุระเบิด หรือวตัถุอ่ืนใดท่ีก่อใหเ้กิดอนัตรายร้ายแรงในโรงเรียน 

2.3 ซ้ือ จ าหน่าย แลกเปล่ียน เสพ หรือเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์ส่ิงมึนเมา บุหร่ี หรือยาเสพติดในรงเรียน 

2.4 ลกัทรัพย ์กรรโชกทรัพย ์ข่มขู่ หรือบงัคบัขืนใจเพ่ือเอาทรัพยบุ์คคลอ่ืนหรือนกัเรียนอ่ืน  
2.5 ก่อเหตุทะเลาะววิาท ท าร้ายร่างกายผูอ่ื้น เตรียมการหรือกระท าการใดๆ อนัน่าจะก่อใหเ้กิดความไม่สงบเรียบร้อย หรือ

ขดัต่อศีลธรรมอนัดีของโรงเรียนวชิชานารี 

2.6 แสดงพฤติกรรมทางชูส้าวซ่ึงไม่เหมาะสมในโรงเรียนและหรือสถานท่ีสาธารณะหรือเก่ียวขอ้งกบัการคา้ประเวณี 

2.7 มัว่สุมหรือรวมกลุ่มอนัเป็นการสร้างความเดือดร้อนใหแ้ก่ตนเองหรือผูอ่ื้น 

2.8 น าโทรศพัทมื์อถือมาใชใ้นเวลาเรียน หรือน ามาใชแ้บบไม่เหมาะสมจนท าใหต้นเองหรือผูอ่ื้นหรือโรงเรียนไดรั้บความ
เดือดร้อน 

2.9 ท าใหโ้รงเรียนเส่ือมเสียช่ือเสียง เช่น การโพสตข์อ้ความหรือเผยแพร่รูปภาพและเสียงในทางท่ีไม่ดีต่อสงัคม จนท าให้
เกิดความเสียหายทั้งต่อตนเอง บุคคลอ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืนเป็นตน้ 

3. หน้าทีข่องนักเรียน 

3.1 นกัเรียนมีหนา้ท่ีตอ้งศึกษาเล่าเรียน และเช่ือฟังค าสัง่สอนอบรมของบิดา มารดา และครูอาจารย ์ประพฤติตนใหไ้ดช่ื้อ
วา่เป็นลูกท่ีดีของบิดามารดา เป็นศิษยท่ี์ดีของอาจารย ์และเป็นเยาวชนท่ีดีของประเทศชาติ ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนใหเ้ป็น
ผลส าเร็จ เพ่ือนจะมีอาชีพเป็นหลกัฐานในอนาคต ส าหรับเป็นก าลงัของชาติสืบไป 

3.2 สงเคราะห์บุคคลท่ีไดรั้บทุกขย์าก ท าบุญกศุลเม่ือโรงเรียนแจง้ใหท้ราบ ตามก าลงัศรัทธา 
3.3 ไปบ าเพญ็กศุลท่ีวดั โบสถ ์มสัยดิหรือศาสนสถานท่ีใกลบ้า้นตามโอกาส หรือเม่ือโรงเรียนจดัการพาไป 

3.4 เม่ือนกัเรียนไดรั้บความเดือดร้อนท่ีไม่สามารถแกปั้ญหาดว้ยตนเอง ตอ้งบอกครูท่ีปรึกษาหรือครูแนะแนวของโรงเรียน 
หรือผูป้กครองใหท้ราบ เพ่ือผูป้กครองกบัโรงเรียนจะร่วมมือกนัช่วยแกปั้ญหา 

3.5 นกัเรียนทุกคนมีหนา้ท่ีรับทราบและปฏิบติัตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ และของโรงเรียนตลอดจนประกาศ
ต่างๆ หรือค าช้ีแจงทุกประการของโรงเรียน ถา้นกัเรียนละเลยจะเสียผลประโยชน์ของตนเอง นกัเรียน, ผูป้กครอง
จะตอ้งทราบระเบียบต่างๆ ท่ีปรากฏในคู่มือเล่มน้ี และถือปฏิบติั 

3.6 นกัเรียนทุกคนมีหนา้ท่ีปฏิบติัตามกฎหมายของบา้นเมืองทุกประการ โดยเฉพาะอยา่งยิง่พระราชบญัญติัจราจร ซ่ึง
นกัเรียนมกัจะละเลยเสมอๆ โรงเรียนจะไม่ช่วยเหลือนกัเรียนท่ีกระท าผิดกฎหมาย 
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4. การขอใบรับรองความประพฤต ิ

นกัเรียนจะตอ้งมีคะแนนพฤติกรรมท่ีไม่ต ่ากวา่ 80 คะแนน และยืน่ค  าร้องต่อรองผูช่้วยผูอ้  านวยกิจการนกัเรียนและผูช่้วย
ผูอ้  านวยการฝ่ายกิจการ เพ่ือพิจารณาความประพฤติตามระดบั 

5. ระเบียบการแสดงความเคารพ 

ในห้องเรียน 

1. เม่ือครูเขา้ชั้นเรียน ใหห้วัหนา้นกัเรียนในชั้นใชค้  าบอกวา่ “นกัเรียนกราบ” และนกัเรียนกราบบนโตะ๊ 

2. กรณีท่ีผูม้าตรวจเยีย่มหรือผูท่ี้ควรเคารพอ่ืนๆ เขา้มาในหอ้งเรียนใหค้รูผูค้วบคุมชั้นอยูใ่นขณะนั้นเป็นผูบ้อกกระท า
ความเคารพ ถา้ไม่มีครูควบคุมชั้นอยูใ่นขณะนั้น ใหห้วัหนา้นกัเรียนในชั้นเป็นผูบ้อกกระท าความเคารพ 

3. ในขณะท่ีครูก าลงัสอน นกัเรียนเขา้หอ้งเรียนชา้ตอ้งขออนุญาตครูผูส้อนเสียก่อนและใหเ้ขา้หอ้งทางหนา้ชั้นเรียน 

นอกห้องเรียน 

1. นกัเรียนทุกคนตอ้งเคารพครูทุกคนในโรงเรียนดว้ยการไหว ้

2. นกัเรียนตอ้งแสดงความเคารพครู-ครูเวรประจ าวนัท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีอยูใ่นเวลาเชา้และเวลาเยน็ดว้ยการไหว ้

3. เม่ือครูและนกัเรียนเดินสวนทางกนัใหน้กัเรียนหยดุเดินยนืตรงรอจนครูเดินผา่นพน้ไปแลว้จึงเดินต่อได้ 
4. ถา้ครูนัง่หรือยนืกลบัท่ี ใหก้ม้หลงัเลก็นอ้ยพองามเม่ือเวลาเดินผา่นครู 

5. เม่ือมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งเดินไปก่อนหนา้ครูใหพ้ดู “ขออนุญาตค่ะ/ครับ” แลว้กม้หลงัเลก็นอ้ยพองามผา่นไป 

6. ในกรณีท่ีพบผูต้รวจเยีย่ม หรือผูท่ี้ควรเคารพอ่ืนๆภายในบริเวณโรงเรียนใหแ้สดงความเคารพตามความเหมาะสม 

นอกบริเวณโรงเรียน 

        เม่ือพบครูใหท้ าความเคารพโดยการยกมือไหว ้และกล่าวค าวา่ “สวสัดีค่ะ/ครับ” 

การแสดงความเคารพเวลาเข้าพบครู-อาจารย์ 

        ใหห้ยดุยนืห่างครูพอสมควร ยกมือไหว ้กล่าวค าวา่ “สวสัดีค่ะ/ครับ” เม่ือเสร็จธุระแลว้เวลาจะกลบัออกไปใหย้กมือไหว้
กล่าวค าวา่ “ขอบคุณค่ะ/ครับ” แลว้จึงกลบัไป ไม่ควรยนืชิดโตะ๊ครูหรือเอามือเทา้โตะ๊ครูในขณะท่ีพดูกบัครู 

6.ระเบียบการลา 

การลาป่วย 

1. ถา้นกัเรียนเจ็บป่วยไม่สามารถมาโรงเรียนภายในเวลา 1-3 วนั ใหน้กัเรียนเขียนในลาโดยมีผูป้กครองลงช่ือรับรอง  
( ผูป้กครองท่ีระบุในใบมอบตวั ) น ามาใหค้รูท่ีปรึกษาในวนัแรกท่ีมาเรียน ในกรณีท่ีอยูก่บัเพ่ือนนกัเรียนโรงเรียนน้ี ก็
ใหฝ้ากใบลามาใหค้รูท่ีปรึกษา หรือผูป้กครองแจง้ใหท้างโรงเรียนทราบล่วงหนา้ก่อนก็จะเป็นการดี 

2. ถา้นกัเรียนป่วยไม่สามารถมาเรียนเกินกวา่ 3 วนัข้ึนไป ใหผู้ป้กครองพานกัเรียนไปรับการตรวจรักษากบัแพทยป์ริญญา 
และขอใบรับรองแพทยพ์ร้อมใบลามาใหท่ี้กลุ่มกิจการนกัเรียน เพ่ือจะน าใบรับรองแพทยส่์งต่อไปยงัครูฝ่ายพยาบาล 
เพ่ือติดตามช่วยเหลือดา้นสุขภาพต่อไปตามความเหมาะสม และจะไดป้ระสานงานกนัระหวา่งครูท่ีปรึกษาและกลุ่มงาน
จดัการศึกษาต่อไป 

3. ถา้นกัเรียนเจ็บป่วยในเวลาเรียนใหไ้ปพบครูพยาบาลก่อน ครูพยาบาลเป็นผูพิ้จารณาอนุญาตใหน้อนพกัผอ่นในหอ้ง
พยาบาลของโรงเรียนไดช้ัว่ระยะเวลาหน่ึง เม่ืออาการบรรเทาหรือหายแลว้ใหก้ลบัเขา้หอ้งเรียนเพ่ือเรียนต่อไปหรือ
อนุญาตใหก้ลบับา้นไดต้ามความเหมาะสม หรือแจง้ผูป้กครองมารับ 

4. ถา้นกัเรียนลาป่วยบ่อยคร้ัง ใหค้รูท่ีปรึกษาน าส่งไปพบครูพยาบาลเพ่ือพิจารณาร่วมกบักลุ่มกิจการนกัเรียนหาทาง
ช่วยเหลือแนะน าตามความเหมาะสม ต่อไป 
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การลากจิ 

1. ถา้นกัเรียนมีกิจธุระ หรือทางฝ่ายกลุ่มกิจการนกัเรียนตอ้งการพบในขณะท่ีเรียนอยูใ่นหอ้งเรียนใหป้ฏิบติัดงัน้ี 

1.1. ใหข้ออนุญาตครูท่ีสอนแลว้จึงออกนอกหอ้งได ้

1.2. ในกรณีท่ีตอ้งออกนอกบริเวณโรงเรียนใหป้ฏิบติั ดงัน้ี 

1.2.1. ใหไ้ปรับใบอนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนไดท่ี้ส านกังานกลุ่มกิจการนกัเรียนกรอกขอ้ความทุกขั้นตอน
แลว้ใหค้รูท่ีปรึกษาหรือครูท่ีสอนในคาบนั้นเซ็นรับทราบ หรือถา้มีผูป้กครองมารับก็ใหผู้ป้กครองเซ็น
รับทราบดว้ยเช่นกนั โดยแนบหลกัฐานการกรอก เช่น ใบนดัแพทย ์ฯลฯ แลว้เสนอท่ีกลุ่มกิจการนกัเรียน 

1.2.2. เม่ือกลุ่มกิจการนกัเรียนพิจารณาเห็นสมควร ก็จะออกบตัรอนุญาตใหอ้อกนอกบริเวณโรงเรียนได ้

1.2.3. นกัเรียนน าบตัรอนุญาตติดตวัไป เม่ือกลบัมาใหคื้นบตัรท่ียาม 

2. ถา้มีธุระจ าเป็นตอ้งหยดุเรียนทั้งวนั ใหล้าล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 1 วนั โดยเขียนใบลาส่งท่ีครูท่ีปรึกษาโดยมีผูป้กครอง
เซ็นช่ือรับรอง 

ความร่วมมอืของผู้ปกครอง 

 เป็นท่ียอมรับกนัแลว้วา่การศึกษาเล่าเรียนของนกัเรียนจะส าเร็จสมบูรณ์ไดน้ั้นใช่วา่จะตอ้งอาศยัครูเป็นผูช่้วยกวดขนั
นกัเรียนแต่ฝ่ายเดียว หากแต่วา่ตอ้งอาศยัความร่วมมือจากผูป้กครองเป็นประการส าคญั นกัเรียนเองจะใชเ้วลาอยูท่ี่บา้นถึงสองในสาม
ของเวลาท่ีมี ดว้ยเหตุน้ีหากผูป้กครองใหค้วามร่วมมือกบัทางโรงเรียน โดยช่วยกวดขนับุตรหลานของท่านเองท่ีบา้นโดยมีครูคอย
ประสานงานกบัท่านอยู ่ก็ยอ่มเป็นท่ีแน่นอนวา่บุตรหลานของท่านจะไดรั้บประโยชน์อยา่งเตม็ท่ีแน่นอน 

1. ผูท่ี้เป็นผูป้กครองนกัเรียนได ้พึงรับรู้ในเร่ืองต่อไปน้ี 

1.1 ผูป้กครองท่ีเหมาะสมท่ีสุด คือ บิดา มารดา ของนกัเรียนเอง แต่ในกรณีจ าเป็นท่ีบิดามารดาไม่สามารถจะรับหนา้ท่ีเป็น
ผูป้กครองได ้ญาติผูใ้หญ่หรือผูท่ี้บิดามารดามอบอ านาจใหต้ามกฎหมายและตอ้งเป็นผูท่ี้บรรลุนิติภาวะแลว้ อีกทั้งจะตอ้งเป็นผูท่ี้ทาง
โรงเรียนเห็นวา่เหมาะสม ก็สามารถรับหนา้ท่ีเป็นผูป้กครองของนกัเรียนได ้ทั้งน้ีทางโรงเรียนจะตอ้งรับรู้ และยนิยอมก่อนอน่ึงถา้
นกัเรียนตอ้งการจะเปล่ียนผูป้กครองใหม่จะตอ้งแจง้ใหโ้รงเรียนทราบทุกคร้ังภายในเวลาท่ีก าหนดเวลา 30 วนั นบัจากวนัท่ีมีการ
เปล่ียนผูป้กครอง 

1.2 การแจง้ช่ือบิดามารดาในทะเบียนของโรงเรียนนั้น ตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการตอ้งแจง้ช่ือบิดามารดาผูใ้หก้ าเนิด
เท่านั้น ถึงแมว้า่จะจดทะเบียนเป็นลูกบุญธรรมของผูอ่ื้นแลว้ก็ตาม ดงันั้นในการเขียนใบมอบตวัผูป้กครองจะตอ้งเขียนใหถู้กตอ้ง
ดงักล่าว 

1.3 เม่ือบิดา มารดาไดเ้ล่ือนยศ หรือเปล่ียนช่ือ เปล่ียนช่ือสกลุ เป็นหนา้ท่ีของผูป้กครองจะตอ้งท าหนงัสือถึงโรงเรียน พร้อมทั้งส่ง
ใบส าคญัการเล่ือนยศ หรือหลกัฐานในการไดรั้บอนุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือ เปล่ียนช่ือสกลุ 

1.4 เม่ือผูป้กครองยา้ยท่ีอยู ่โปรดแจง้ใหโ้รงเรียนทราบโดยเร็วท่ีสุดเพ่ือความสะดวกในการติดต่อกรณีเร่งด่วน 

1.5 ลายมือช่ือผูป้กครอง ในกรณีท่ีตอ้งติดต่อกบัทางโรงเรียนโดยผา่นนกัเรียนจะตอ้งมีลายมือช่ือผูป้กครองท่ีเคยลงนามไวท่ี้ทาง
โรงเรียนเท่านั้น หากมีการเปล่ียนแปลงลายมือช่ือ จะตอ้งแจง้ใหโ้รงเรียนทราบดว้ย 

2. ความร่วมมือกบัโรงเรียนดา้นการปกครอง 

2.1 ควรท าความเขา้ใจในกฎ และระเบียบของโรงเรียนท่ีมีผลต่อนกัเรียน และกวดขนัตกัเตือนรับรู้ความประพฤติของนกัเรียนท่ี
อยูใ่นความปกครองของท่านโดยเฉพาะการมาดรงเรียนสาย (ดูระเบียบต่างๆของโรงเรียน หวัขอ้ระเบียบของโรงเรียน) 

2.2 ในกรณีท่ีมีการลงโทษนกัเรียนในขั้นท าทณัฑบ์น ผูป้กครองควรถือเป็นหนา้ท่ีของผูป้กครองท่ีจะไดรั้บรู้ดว้ยตนเองเท่านั้นจะ
ผูห้น่ึงผูใ้ดไปแทนมิได ้

         2.3  เม่ือไดรั้บหนงัสือจากกลุ่มกิจกรรมนกัเรียนเชิญไปพบ ใหผู้ป้กครองไปพบทุกคร้ังตามวนัและเวลาท่ีแจง้ใหท้ราบ 
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3. ความร่วมมือกบัโรงเรียนในดา้นการศึกษาเล่าเรียน 

3.1. ควรสนบัสนุนใหน้กัเรียนท่ีอยูใ่นความปกครองของท่านไดศึ้กษาเล่าเรียนวชิาต่างๆ ตามความเหมาะสม ในดา้นต่างๆ 
ดงัต่อไปน้ี 

 ความถนนัความสนใจของนกัเรียน ควรส่งเสริมนกัเรียนใหเ้รียนตามความถนดัและความสนใจ 

 ความสามารถในการเรียนรู้ของตวัเด็ก ซ่ึงดูไดต้ากสมุดแจง้ผลการเรียนในแต่ละภาคเรียน ไม่ควรบงัคบัให้
เรียนในวชิาท่ีผูป้กครองคิดวา่เด็กจะเรียนไดดี้ถา้พยายาม ตอ้งระวงัไม่ใหเ้ด็กเลือกตามเพ่ือน 

3.2. ร่วมมือกวดขนัการอ่านหนงัสือตลอดจนการแบ่งเวลาและการสนบัสนุนใหเ้ด็กใฝ่ใจในการเรียนมากกวา่ท่ีจะไปเท่ียว
เตร่ตามสถานเริงรมยต์่างๆ โดยเฉพาะสถานท่ีไม่เหมาะสมกบันกัเรียนเช่น ผบั, คาราโอเกะ, ร้านเกมส์ต่างๆ รวมถึงการ
ไปมัว่สุมตามหอพกั, สวนสาธารณะ, ศูนยก์ารคา้ เป็นตน้ 

การมาเยีย่มหรือพบนักเรียน 

 ใหผู้ป้กครองหรือผูม้าเยีย่มนกัเรียนแจง้รายช่ือนกัเรียนท่ีตอ้งการพบท่ีตึกอ านวยการ จากนั้นใหม้ารอพบท่ีส านกังานกลุ่ม
กิจการนกัเรียน บนัทึกในสมุด “ผูป้กครองนกัเรียน” 

 กรณีท่ีผูป้กครองมาพบหรือน านกัเรียนออกนอกโรงเรียน ควรแจง้ใหน้กัเรียนทราบล่วงหนา้เพ่ือท่ีนกัเรียนจะไดท้ าเร่ืองขอ
ออกนอกโรงเรียน ผูป้กครองจะไดไ้ม่เสียเวลารอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 

 

ระเบียบโรงเรียนวชิชานารี จังหวดัล าปาง 

ว่าด้วยการแต่งกายของนักเรียน 

(ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเคร่ืองแบบนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2527) 

 

ระเบียบการแต่งกายและทรงผมนักเรียนชายและหญิง 

1.นกัเรียนหญิง ท่ีตดัผมสั้น หากไวผ้มหนา้มา้ตอ้งสั้นเหนือคิ้ว (หา้มซอยหรือดดั)  ถา้ผมยาวตอ้งถกัเปียสองขา้งและ 
   ผกูโบวสี์แดงหรือขาวใหเ้รียบร้อย  ห้ามสักร่างกาย 
2. นกัเรียนชาย  ตอ้งตดัผมสั้น  ดา้นหนา้ยาวไม่เกิน 3 ซ.ม. ดา้นหลงัรองทรงสูง ห้ามเจาะหู   ห้ามสักร่างกาย 

          เคร่ืองแบบนกัเรียนหญงิ 

 เส้ือ อนุบาล เส้ือขาวคอบวั  ตดัดว้ยผา้ขาวเกล้ียงไม่บางเกินควร 

            ผา่อกตลอดติดกระดุมขาว  

  ช้ัน ป.1 – ม.3  คอบวัติดซิบหนา้ใชส้วมศีรษะ 

  ช้ัน ม.4 – ม.6  สีขาวแขนสั้น คอปกเช้ิต เอวปล่อย ตดัดว้ยผา้สีขาวเกล้ียง  ไม่บางเกินควร ปักช่ือ – สกลุท่ีอก   
                              ดา้นซา้ย ปักอกัษรยอ่ ว.น.  และเลขประจ าตวัท่ีอกเส้ือดา้นขวา ติดดว้ยเขม็กลดัตราสญัลกัษณ์โรงเรียน 

     เข็ดขัด       ใชเ้ขม็ขดัสีขาว  มีหวัเขม็ขดัตราสญัลกัษณ์โรงเรียน 
     กระโปรง   ตดัดว้ยผา้สีแดงสด ไม่มีลวดลาย 

          ชั้นอนุบาล ขอบกระโปรงเจาะรังดุม 4 เมด็  

          ชั้น ป.1- ป.4    มีสายนอกเส้ือ  

          ชั้น ป.5- ป.6    จีบดา้นซา้ย – ขวา   ดา้นละ  3  จีบ   ทั้งดา้นหนา้ และดา้นหลงัไม่สั้นเหนือเข่าและไม่ยาวคร่ึง 

                                       น่อง  

 เนคไท       ตดัดว้ยผา้สีแดงสด (สีเดียวกบักระโปรง)  ใชต้ั้งแต่ ชั้น ป.5 –ม.3 

               รองเท้า  ถุงเท้า     ใชร้องเทา้หุม้สน้สีขาวลว้น  ไม่มีลวดลายสลบัสีอ่ืน  ถุงเทา้สั้นธรรมดาสีขาว 

เคร่ืองแบบนักเรียนชาย 

เส้ือ ป.1-ม.3 เส้ือเช้ิตคอตั้ง  ตดัดว้ยผา้ขาวเกล้ียงไม่บางเกินควร  

เข็มกลดั        ม.4 – 6  ติดเขม็กลดัตราสญัลกัษณ์โรงเรียนท่ีดา้นขวาเหนือเลขประจ าตวั   

กางเกง ป.1-ม.6 ใชผ้า้สีน ้ าเงินเรียบ  สีไม่ตก  แบบกางเกงไทย ขาสั้นเหนือเข่า มีกระเป๋าตามแนวตะเขบ็ขา้งละ1 ใบ  

(ไม่มีกระเป๋าหลงั) 

เข็มขัด ใชสี้ด าหนงัเทียม หวัเขม็ขดัตราสญัลกัษณ์โรงเรียน  

             รองเท้า,ถุงเท้า ใชร้องเทา้หุม้สน้สีด าลว้น หวัมน มีสายผกู ไม่มีลวดลายหรือสลบัสีอ่ืนถุงเทา้สั้นธรรมดาสีขาว  
 ไม่อนุญาตใหส้วมรองเทา้หุม้ขอ้หรือคชัชู 

 
    
 
 
 
 



10 

 

      การปักอกัษรย่อของโรงเรียน และเลขประจ าตวั 

 ใชปั้กอกัษรยอ่ ว.น. และเลขประจ าตวัท่ีอกเส้ือดา้นขวาเหนือราวนม ปักดว้ยไหม สีแดงเลือดนก   อกัษรยอ่และเลข
ประจ าตวัใหใ้ชม้าตรฐานของโรงเรียน ส่วนช่ือ-สกลุ ของนกัเรียนใหปั้กท่ีอกเส้ือดา้นซา้ยดว้ยไหมสีแดงเลือดนก ขนาดอกัษร  1 ซ.ม. 
 

หมายเหตุ     โรงเรียนบริการส่ังจองเคร่ืองแบบนักเรียน พร้อมปักช่ือ-เลขประจ าตวัเนอสเซอร่ี -  มธัยมศึกษาปีที ่6 

 
 

ลงช่ือ.......................................  

( ดร.สุรภี  วงศไ์พบูลย ์) 

ผูจ้ดัการผูอ้  านวยการโรงเรียนวชิชานารี 

วนัท่ี  18  พฤษภาคม  2560  
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แนวปฏบิัติและมาตรการแก้ไขพฤติกรรม 
1. การแต่งกาย 

-   นกัเรียนท่ีมาโรงเรียนเพื่อติดต่อราชการ (มาประชุม รับสมุดพก รับตารางสอน มาดูผลการเรียน มาแก้ 
ผล 0และ มผ ติดต่อกลุ่มจดัการศึกษา กลุ่มกิจการนกัเรียน และกลุ่มอ านวยการ) ใหแ้ต่งกายดว้ย 
     ชุดนักเรียนเท่าน้ัน 
-   การแต่งกายชุดพลศึกษา ใหแ้ต่งในวนัท่ีเรียนพลศึกษา และในวนัท่ีมีการนดัหมายเป็นคร้ังคราวเท่านั้น  
-   สวมถุงเทา้ตามระเบียบของทางโรงเรียน  หา้มสวมถุงเทา้สั้นและถุงเทา้ท่ีพบัส าเร็จท่ีมีสีฉูดฉาดและมี 
     ลวดลาย 
มาตรการแก้ไข 
-   ในการมาติดต่อทางราชการ  ถา้ไม่สวมชุดนกัเรียน  จะไม่ใหเ้ขา้โรงเรียนหรือใหก้ลบัไปเปล่ียน  
-   ถา้สวมรองเทา้ผา้ใบท่ีมีสีฉูดฉาดหรือมีลวดลาย  จะถูกยดึและไม่คืน 
-   ถุงเทา้ถา้สวมแบบสั้นหรือมีลวดลาย  จะถูกยดึและไม่คืน 

2. การมาโรงเรียน 
-   เวลา 07.40 น.  เปิดเพลง  นกัเรียนพร้อมมาเขา้แถว 
-   เวลา 07.50 น.  เปิดเพลง  มาร์ชวชิชานารี  นกัเรียนเขา้แถวพร้อมเช็ครายช่ือ  
-   เวลา 08.00 น.  เชิญธง  ร้องเพลงชาติ  เช็คนกัเรียนมาสาย  
-   มาโรงเรียนหลงัเวลา 08.00 น.  หรือหลงัเคารพธงชาติ  ถือวา่มาสาย  
มาตรการแก้ไข 
-   มาสาย 4 คร้ัง ท ากิจกรรมสาธารณะประโยชน์และบนัทึกในแบบบนัทึกพฤติกรรมท่ีกลุ่มกิจการนกัเรียน 
-   มาสายคร้ังท่ี 5 แจง้ใหผู้ป้กครองทราบ และเชิญผูป้กครองมาพบ เพื่อหาทางปรับปรุงพฤติกรรมของ

นกัเรียนและหกัคะแนนพฤติกรรม 5 คะแนน 
-   นกัเรียนท่ีน ารถจกัรยานยนตม์าโรงเรียนหลงัเวลา 08.00 น. ตอ้งจอดเก็บรถในท่ีโรงเรียนก าหนดใหแ้ละ

อนุญาตใหน้ าออกหลงัเวลา 17.00 น. 
3.การหนีเรียน 
-   หวัหนา้หอ้งตอ้งเช็คช่ือนกัเรียนทุกคนในแต่ละคาบเรียน 
-   หวัหนา้หอ้งจดช่ือนกัเรียนท่ีเขา้หอ้งสายหรือไม่เขา้เรียนลงในสมุดบนัทึกประจ าวนัแลว้น าสมุดบนัทึก

ประจ าวนัส่งครูท่ีปรึกษาทุกวนั 
มาตรการแก้ไข 
-   ถา้นกัเรียนยงัไม่มีการปรับเปล่ียนพฤติกรรม ใหค้รูท่ีปรึกษา, หวัหนา้ระดบั, กรรมการกลุ่มกิจการ

นกัเรียนด าเนินการและแจง้ใหผู้ป้กครองรับทราบเพื่อแกไ้ขร่วมกนั  
4.การจราจร 
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-   เวลา 07.00 - 17.00 น. หา้มขบัข่ีรถจกัรยานยนตภ์ายในบริเวณโรงเรียน ใหจู้งเท่านั้น (เม่ือมาถึงโรงเรียน
ใหจู้งจากประตูโรงเรียนไปยงัท่ีจอดรถ และเวลากลบับา้นใหจู้งจากบริเวณท่ีจอดรถไปยงัประตูโรงเรียน ) 

-   เปิดไฟ สวมหมวกนิรภยัทุกคร้ัง เม่ือขบัข่ีรถจกัรยานยนต ์และมีใบอนุญาตขบัข่ีรถจกัรยานยนต์  
-   หา้มน ารถยนตม์าโรงเรียน 
มาตรการแก้ไข 
-   งานจราจร, ครูเวรประจ าวนัหรือครูผูพ้บเห็น บนัทึกผูฝ่้าฝืนกฎระเบียบจราจร (จดช่ือ พร้อมเลขทะเบียน
รถ) วา่กล่าวตกัเตือนและลงโทษตามระเบียบของทางโรงเรียน 
5.ยาเสพติด 
กรณีมีการซ้ือขาย จ าหน่าย แลกเปล่ียนหรือมอบให ้ส่ิงเสพติด เช่น สุรา, ส่ิงมึนเมา บุหร่ีหรือส่ิงเสพติดอ่ืน
ใด 
มาตรการแก้ไข 
-   หวัหนา้ ระดบั ครูท่ีปรึกษา ครูเวรบนัทึกพฤติกรรมและส่งกรรมการผูรั้บผดิชอบกลุ่มกิจการนกัเรียน  
     เพื่อลงโทษตามระเบียบของทางโรงเรียน 
6.ชู้สาว 
-   มัว่สุมหรือเก่ียวขอ้งกบัการคา้ประเวณีและมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม 
มาตรการแก้ไข 
-   ครูผูส้อน ครูท่ีปรึกษา ครูเวร ครูหวัหนา้ระดบัพิจารณาลกัษณะพฤติกรรม ด าเนินการลงโทษแจง้  
    ผูป้กครองทราบ หากพฤติกรรมไม่ดีข้ึนเชิญผูป้กครองพบเพื่อแกไ้ขปัญหาร่วมกนั  
7.ข้อปฏิบัติการใช้ห้องเรียน 
-   ใหห้วัหนา้หอ้งและคณะกรรมการหอ้งร่วมกนัจดัเวรท าความสะอาดหอ้งเรียน  
-   ปิดไฟ ปิดพดัลม และยกเกา้อ้ีทุกคร้ังหลงัจากเลิกเรียน / และหา้มใส่รองเทา้ในหอ้งเรียน 
-  หา้มสวมรองเทา้ทุกชนิดข้ึนอาคารเรียน 
-   หา้มน าอาหารและเคร่ืองด่ืมข้ึนอาคารเรียน  
มาตรการแก้ไข 
-   ครูท่ีปรึกษา ครูผูส้อน ครูเวร ครูหวัหนา้อาคารและหวัหนา้หอ้งบนัทึกพฤติกรรมเพื่อลงโทษตาม  
    กฎระเบียบของโรงเรียน 
-   คณะกรรมการนกัเรียนตรวจหอ้งเรียนทุกวนัในตอนเชา้ช่วงเคารพธงชาติพร้อมกบัเขียนขอ้ความ  
    " ชมเชย/ปรับปรุง " และบนัทึกคะแนนเป็นรายเดือน 
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8.การลกัทรัพย์ 
-   การลกัทรัพย ์กรรโชกทรัพย ์ข่มขู่ บงัคบัขืนใจ หรือรีดไถบุคคลอ่ืนเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงไม่ใช่ทรัพยข์อง  
    ตนเอง 
มาตรการแก้ไข 
-   หา้มน าส่ิงของมีค่าเกินความจ าเป็นมาโรงเรียน 
-   หา้มละทิ้งส่ิงของมีค่าไวใ้นกระเป๋าหนงัสือหรือในหอ้งเรียน 
-   ผูป้ระพฤติฝ่าฝืนจะถูกลงโทษตามกฎระเบียบของทางโรงเรียนหรือส่งเจา้หนา้ท่ีต ารวจด าเนินตาม  
     กฎหมายกรณีร้ายแรง 
-   ทรัพยสิ์นท่ีหา้มน ามาโรงเรียนถา้เกิดการสูญหายทางโรงเรียนจะไม่รับผดิชอบไม่วา่กรณีใดๆ  
9.ทรงผม 
ใหน้กัเรียนชายหญิงทั้งระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้และระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายปฏิบติัตามกฎระเบียบ 
  ของโรงเรียนโดยเคร่งครัด 
มาตรการแก้ไข 
-   นกัเรียนท่ีไวท้รงผมผดิระเบียบของทางโรงเรียน ใหค้รูท่ีปรึกษา , หวัหนา้ระดบัด าเนินการแกไ้ข หากไม่ 
    มีการปรับปรุงใหถู้กตอ้ง ครูท่ีปรึกษาและหวัหนา้ระดบั ส่งต่อกรรมการกลุ่มกิจการนกัเรียนแกไ้ขและ  
   หกัคะแนนพฤติกรรม หากยงัมีการกระท าท่ีฝ่าฝืนอีก ใหส่้งต่อผูป้กครองดูแล แกไ้ข ปรับปรุงจนเป็นท่ี  
    ถูกตอ้ง 

ลกัษณะการพฒันาวนัิยและจริยธรรม 
1. ขั้นตอนการพฒันาวนัิยและจริยธรรม 

 1.1 การวา่กล่าวตกัเตือน 
 1.2 การหกัคะแนนพฤติกรรม  
 1.3 การท ากิจกรรม , บ าเพญ็ประโยชน์ 
 1.4 การท าสัญญา / ส่งต่อภายใน  
 1.5 การท าทณัฑบ์น / การเขา้ค่ายพฒันาวนิยั / การคุมประพฤติ  
 1.6 การใหอ้ยูใ่นความดูแลของผูป้กครอง  
 1.7 การใหเ้ปล่ียนสถานท่ีเรียน  
แนวปฏิบติัตามขั้นตอนการพฒันาวนิยัและจริยธรรมทั้ง 7 ขั้นตอน มีดงัน้ี  

 1.1  การว่ากล่าวตักเตือน    ใชก้บันกัเรียนท่ีกระท าผดิคร้ังแรกหรือความผดิขั้นเบาและยอมรับในความผดิ
ของตนเองวา่จะไม่ประพฤติอีก โดยใหค้รูผูพ้บเห็นนกัเรียนท่ีกระท าผดิ ครูท่ีปรึกษา หวัหนา้ระดบั หรือ
คณะกรรมการกลุ่มกิจการนกัเรียนเพื่อด าเนินการวา่กล่าวตกัเตือนอบรมสั่งสอน  
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 1.2  การหักคะแนนพฤติกรรม   ใหค้รูท่ีปรึกษา หวัหนา้ระดบัด าเนินการหกัคะแนนพฤติกรรมตามขั้น
ความรุนแรง ของพฤติกรรมไม่เกิน 25 คะแนน หากนกัเรียนมีการกระท าผดิอีกใหค้รูท่ีปรึกษา หวัหนา้ระดบับนัทึก
ส่งกิจการนกัเรียนเพื่อด าเนินตามขั้นตอนของระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  

 1.3  การท ากจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์    ใชส้ าหรับกรณีท่ีนกัเรียนกระท าผดิวนิยัระเบียบปฏิบติัของ
สถานศึกษาหรือศีลธรรมอนัดี หรือเป็นตวัอยา่งท่ีไม่ดีใหน้กัเรียนอ่ืนประพฤติตาม ทั้งน้ีตามหลกัเกณฑห์รือ
สถานศึกษาก าหนดผูด้  าเนินการคือผูพ้บเห็นการกระท าผดิ ครูท่ีปรึกษา หวัหนา้ระดบั และกลุ่มกิจการนกัเรียน  

 1.4  การท าสัญญา / ส่งต่อภายใน ครูท่ีปรึกษา หวัหนา้ระดบั กรรมการกลุ่มกิจการนกัเรียนพิจารณานกัเรียน
ท่ีมีความประพฤติอนัไม่สมควรแก่สภาพนกัเรียนท าใหเ้ส่ือมเสียช่ือเสียงเกียรติยศของโรงเรียนอยา่งร้ายแรงหรือ
ไดรั้บการพฒันาตามขา้งตน้แลว้แต่ยงัไม่มีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมใหดี้ข้ึนใหเ้ขียนค าสัญญาไวเ้ป็นหลกัฐาน หกั
คะแนนพฤติกรรมและส่งต่อภายในใหก้บัฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยมีผูป้กครองของนกัเรียนมารับทราบพฤติกรรมและลง
ลายมือช่ือรับทราบในสัญญา 

 1.5  การท าทณัฑ์บน / การควบคุมพฤติกรรม / การส่งต่อภายนอก   การท่ีนกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมไม่พึง
ประสงคแ์ละเคยไดรั้บการพฒันาวนิยัมาตามล าดบัขั้นแลว้คณะกรรมการกลุ่มกิจการนกัเรียน ร่วมพิจารณาในการ
พฒันาวนิยัโดยการท าทณัฑบ์น หกัคะแนนพฤติกรรม และอยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการเห็นสมควรจะพฒันา
วนิยัข้ึนได ้เช่น การควบคุมพฤติกรรม / การส่งต่อภายนอกหรือการเขา้ค่ายอบรมพฒันาวนิยัทั้งน้ีผูป้กครองนกัเรียน
ตอ้งใหค้วามร่วมมือแกไ้ข 

การคุมประพฤตินกัเรียน ท าไดเ้ม่ือไดรั้บค าสั่งจากคณะกรรมการกิจการนกัเรียน หรือในกรณีท่ียงัไม่
ปรากฏความผดิแต่มีเหตุอนัควรท่ีจะน าไปสู่การกระท าผดิ คณะกรรมการมีอ านาจก าหนดเง่ือนไขเพื่อคุมประพฤติ
โดยมิตอ้งรอการลงโทษ 

ก่อนท่ีจะมีค าสั่งคุมประพฤตินกัเรียนผูใ้ด คณะกรรมการจะตอ้งพิจารณาจากรายงานการสืบเสาะ
ขอ้เทจ็จริงของครูคุมประพฤติ วา่นกัเรียนผูน้ั้นมีลกัษณะนิสัย ประวติัความประพฤติและสภาพแวดลอ้มอยา่งไร
สมควรพิจารณาก าหนดเง่ือนไขการคุมประพฤติ เพื่อช่วยเหลือ แกไ้ข ฟ้ืนฟูใหก้ลบัตวัเป็นคนดีอยา่งไร  

การสั่งคุมประพฤตินกัเรียน โดยก าหนดเง่ือนไขจะมีครูคุมประพฤติคอยสอดส่องดูแลใหค้  าแนะน า
ช่วยเหลือนกัเรียนผูถู้กคุมประพฤติ ใหก้ลบัตนเป็นคนดี 

เม่ือนกัเรียนถูกคุมประพฤติมีพฤติกรรมเปล่ียนแปลงจากการรายงานของครูคุมประพฤติ คณะกรรมการมี
อ านาจแกไ้ขเพิ่มเติมหรือเพิกถอนเง่ือนไขขอ้ใดขอ้หน่ึงหรือทุกขอ้ก็ไดห้รือก าหนดโทษเพิ่มเติมก็ได้  

เง่ือนไขการคุมประพฤติจะก าหนดข้อเดียวหรือหลายข้อในค าส่ังคุมประพฤติได้ ดังนี้ 
 -   หา้มมิใหน้กัเรียนเขา้ไปในสถานท่ีหรือทอ้งท่ีใด อนัจะจูงใจใหน้กัเรียนประพฤติผดิ  
 -   หา้มมิใหน้กัเรียนออกนอกสถานท่ีอยูอ่าศยัในเวลากลางคืน เวน้แต่จะมีเหตุจ าเป็นหรือไดรั้บ

อนุญาตจากบิดา มารดา ผูป้กครอง หรือบุคคลท่ีนกัเรียนอาศยัอยูด่ว้ย ทั้งน้ีใหอ้ยูใ่นความรับผดิชอบของบิดา มารดา 
ผูป้กครอง หรือบุคคลท่ีอาศยัอยูด่ว้ย 
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 -   หา้มมิใหน้กัเรียนคบหาสมาคมกบับุคคล หรือประเภทบุคคลท่ีคณะกรรมการเห็นไม่สมควร  
 -   หา้มมิใหน้กัเรียนกระท าการใดอนัเป็นเหตุจูงใจ ใหน้กัเรียนผูน้ั้นประพฤติผดิ  
 -   ใหน้กัเรียนไปรายงานตวัต่อคณะกรรมการหรือครูคุมประพฤติท่ีโรงเรียนมอบหมาย  
 -   ใหน้กัเรียนละเวน้การคบหาสมาคมหรือการประพฤติอนัใดเป็นเหตุน าไปสู่การกระท าผดิใน

ท านองเดียวกนัอีก 
 -   ใหน้กัเรียนไปรับการบ าบดัรักษาการติดยาเสพติดใหโ้ทษ ความบกพร่องทางร่างกายหรือจิตใจ

หรืออาการเจบ็ป่วยอยา่งอ่ืน ณ สถานท่ีและตามระยะเวลาท่ีคณะกรรมการก าหนด  
 -   ใหน้กัเรียนเขา้รับการฝึกอบรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรม ณ สถานท่ีและ

ระยะเวลาท่ีคณะกรรมการก าหนด 
 -   เง่ือนไขอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร เพื่อแกไ้ขฟ้ืนฟู หรือป้องกนัมิใหน้กัเรียนกระท า

หรือมีโอกาสกระท าผดิข้ึนอีกอ านาจและหนา้ท่ีของครูคุมประพฤติ ตามระเบียบน้ี  
 -   สืบเสาะและพินิจขอ้เทจ็จริง และส่ิงแวดลอ้มเก่ียวกบัอาย ุประวติั ความประพฤติ สติปัญญา 

การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแห่งจิต นิสัยของนกัเรียนผูก้ระท าผดิหรือท่ีถูกกล่าวหาวา่กระท าผดิ และของบิดา 
มารดา ผูป้กครอง หรือบุคคลซ่ึงนกัเรียนอาศยัอยูร่วมทั้งสาเหตุแห่งการกระท าผดิ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ  

 -   เรียกบุคคล ไดแ้ก่ นกัเรียน ผูป้กครองและครู ซ่ึงสามารถใหข้อ้เทจ็จริงมาพบเพื่อใหถ้อ้ยค า  
 -   สั่งใหน้กัเรียนท่ีเป็นเจา้ของ หรือนกัเรียนผูค้รอบครองวตัถุ หรือเอกสารอนัจะใชเ้ป็นพยาน 

หลกัฐานไดส่้งมอบวตัถุ หรือเอกสารนั้น 
 -   คุมประพฤตินกัเรียนตามค าสั่งคณะกรรมการ ตลอดจนดูแล อบรมสั่งสอน นกัเรียนระหวา่งคุม

ประพฤติ 
 -   สอดส่องใหน้กัเรียนปฏิบติัตามเง่ือนไขการคุมประพฤติ ตามท่ีคณะกรรมการก าหนด  
 -   ใหค้  าแนะน าแก่บิดา มารดา หรือผูป้กครอง หรือบุคคลซ่ึงนกัเรียนผูน้ั้นอาศยัอยูใ่นเร่ืองการเล้ียงดู 

อบรมและสั่งสอนนกัเรียน 
 -   ท ารายงานและความเห็นเก่ียวกบัปฏิบติัตามเง่ือนไขการคุมประพฤติเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการฯ  
 -   ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืน ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย จากคณะกรรมการหรือโรงเรียน  
1.6  การอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองนกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคผ์า่นการพฒันาวนิยัจากครูท่ี

ปรึกษาหวัหนา้ระดบัและการส่งต่อภายในแลว้กรรมการกลุ่มกิจการนกัเรียนเชิญผูป้กครองมารับทราบและรับ
นกัเรียนในความปกครองไปเพื่อใหก้ารอบรมสั่งสอนอยา่งใกลชิ้ดหรือแนะน าใหผู้ป้กครองน าไปพบกบัผูเ้ช่ียวชาญ
ในการอบรมสั่งสอนตามระยะเวลาท่ีมีความเหมาะสมจนมีพฤติกรรมดีข้ึนและไดรั้บการรับรองจากผูป้กครองหรือ
เช่ียวชาญผูป้กครองน ามารายงานกบักลุ่มกิจการนกัเรียนเพื่อมอบใหค้รูท่ีปรึกษาดูแลต่อไป  

1.7  การเปลีย่นสถานทีเ่รียนใหผู้อ้  านวยการสถานศึกษาเป็นผูพ้ิจารณาเปล่ียนสถานท่ีเรียนในกรณีท่ี
นกัเรียนคนใดประพฤติตนไม่สมควรแก่สภาพนกัเรียน หรือฝ่าฝืนระเบียบขอ้บงัคบั ประพฤติผดิศีลธรรม จนเป็นท่ี
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เห็นไดว้า่ถา้ใหอ้ยูใ่นโรงเรียนต่อไปจะท าใหเ้สียช่ือเสียงและเกียรติศกัด์ิของโรงเรียนหรือเป็นเหตุใหร้ะเบียบวนิยัและ
ศีลธรรมอนัดีของนกัเรียนอ่ืนพลอยเส่ือมเสียไปดว้ยใหห้วัหนา้สถานศึกษาเชิญบิดามารดาหรือผูป้กครองมารับทราบ
เหตุผลแลว้ใหน้กัเรียนผูน้ั้นเปล่ียนสถานท่ีเรียน กรณีใหท้างโรงเรียนออกหลกัฐานแสดงผลการเรียนใหน้กัเรียนคน
นั้นดว้ย 

2.  การเพิม่คะแนนแก่นักเรียนทีป่ระพฤติดี   นกัเรียนคนใดท่ีประพฤติดี เช่น เก็บของมีค่าแลว้น าส่งกลุ่ม
กิจการนกัเรียนบ าเพญ็ตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมหรือมีความประพฤติเป็นตวัอยา่งท่ีดีสมควรแก่การยกยอ่งใหล้ง
บนัทึกความดีลงในแฟ้มประวติัเพิ่มคะแนนแลว้แจง้ใหค้รูท่ีปรึกษาด าเนินการยกยอ่งใหเ้ป็นท่ีปรากฏแก่นกัเรียนคน
อ่ืนๆ หรือออกเกียรติบตัรและประกาศใหเ้ป็นท่ีรับทราบตามสมควร ทั้งน้ีโดยมีหลกัเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี  

คะแนนพฤติกรรมของนกัเรียนจะมีคนละ 100 คะแนน ในช่วง 3 ปี และคะแนนน้ีจะปรับลดลง หรือเพิ่มข้ึน
ตามพฤติกรรมของนกัเรียน ดงัน้ี 

 2.1  กระท าความดีต่อไปนีเ้พิม่  5  คะแนน 
1) ช่วยรักษาความสะอาดของโรงเรียน นอกเหนือจากการท าเวรประจ าวนัของตนเอง  
2) เก็บเงินหรือของตกไดมี้ราคา 100 บาท ข้ึนไป น าส่งกลุ่มกิจการนกัเรียนเพื่อแจง้ประกาศหาเจา้ของ  
3) ช่วยระงบัยบัย ั้งการทะเลาะววิาทของเพื่อนนกัเรียน 
4) ช่วยเหลือเพื่อนนกัเรียนท่ีดอ้ยกวา่ตน 
5) ท าความดีอ่ืนใดท่ีเทียบไดก้บัขอ้ 1-4 

 2.2  กระท าความดีต่อไปนีเ้พิม่  10  คะแนน  
1) ช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนดว้ยความตั้งใจอยา่งสม ่าเสมอ 
2) เก็บเงินหรือของตกไดมี้ราคา 300 บาท ข้ึนไป น าส่งกลุ่มกิจการนกัเรียนเพื่อแจง้ประกาศหาเจา้ของ  
3) ช้ีช่องทาง หรือแจง้แหล่งอบายมุขใหค้รูอาจารยท์ราบ เพื่อการแกไ้ขป้องกนัต่อไป  
4) แจง้ช่ือผูก้ระท าผดิหรือกระท าความเสียหายใหก้บัโรงเรียนหรือส่วนรวมใหค้รูทราบ  
5) ใหข้อ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในการพฒันานกัเรียน  
6) ใหข้อ้มูลแก่ครู เพื่อเป็นการทบทวนแกปั้ญหาหรือพฒันาการเรียนการสอน  

 2.3  กระท าความดีต่อไปนีเ้พิม่  15  คะแนน  
1) น าช่ือเสียงมาสู่โรงเรียน ท าใหบุ้คคลภายนอกรู้จกัภายนอก 
2) เก็บเงินหรือของตกไดมี้ราคา 500 บาท ข้ึนไป น าส่งกลุ่มกิจการนกัเรียนเพื่อแจง้ประกาศหาเจา้ของ  

 2.4  กระท าความดีต่อไปนีเ้พิม่  20  คะแนน  
1) ท าช่ือเสียงมาสู่โรงเรียน ท าใหบุ้คคลภายนอกรู้จกัเช่ือถือนิยมยกยอ่ง 
2) เก็บเงินหรือของตกไดมี้ราคา 601 บาท ข้ึนไป น าส่งกลุ่มกิจการนกัเรียนเพื่อแจง้ประกาศหาเจา้ของ  
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 2.5  การช่วยเหลอืกจิกรรมของโรงเรียน  เพิม่คะแนนดังนี้  
  ประธานคณะกรรมการสภานกัเรียน/ประธานมิชชัน่ทีม   25 คะแนน 
  รองประธานคณะกรรมการสภานกัเรียน /รองประธานมิชชัน่ทีม  20 คะแนน 
  คณะกรรมการสภานกัเรียน /กรรมการมิชชัน่ทีม    15 คะแนน 
  ประธานสี         15 คะแนน 
  รองประธานสี         10 คะแนน 
  คณะกรรมการสี         10 คะแนน 
  ประธานกิจกรรมชมรม ชุมนุมต่างๆ      10 คะแนน 
  ลูกเสือ  รด. จราจร        10 คะแนน 
  หวัหนา้หอ้ง         10 คะแนน 
  รองหวัหนา้หอ้ง         5 คะแนน 
 
    -   ตวัแทนโรงเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมในระดบัโรงเรียน   5 คะแนน 
    -   ตวัแทนโรงเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมในระดบัจงัหวดั    5 คะแนน 
    -   ตวัแทนโรงเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมในระดบัเขต    10 คะแนน 
    -   ตวัแทนโรงเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมแข่งขนัต่างๆ    5 คะแนน 
        ถา้ไดรั้บรางวลัท่ี 1 - 3 ได้      20 คะแนน 
        รางวลัชมเชย  ได ้     15 คะแนน  
 2.6  เกณฑ์การพจิารณาการคัดเลอืกนักเรียน "คนดีศรีวชิชารี"  
 ระดับเกยีรติบัตรทอง 

1) นกัเรียนท่ีมีคะแนนพฤติกรรม บนัทึกในระเบียนประวติั ตั้งแต่ 200 คะแนน ข้ึนไป 
2) นกัเรียนท่ีประกอบคุณความดีท่ีเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชน สังคม  
3) นกัเรียนท่ีประกอบคุณความดีดา้นต่างๆ ในระดบัเขตและระดบัประเทศ 
4) นกัเรียนท่ีเคยไดเ้ขา้รับการอบรม, ศึกษาดูงาน ในระดบัเขต, ระดบัประเทศและต่างประเทศ 

ระดับเกยีรติบัตรเงิน 
1) นกัเรียนท่ีมีคะแนนพฤติกรรม บนัทึกในระเบียนประวติัตั้งแต่ 150– 199 คะแนน ข้ึนไป 
2) นกัเรียนท่ีประกอบคุณความดีท่ีเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนสังคมและชุมชน  
3) นกัเรียนท่ีประกอบคุณความดีดา้นต่างๆ ในระดบัทอ้งถ่ินหรือระดบัจงัหวดั  
4) นกัเรียนท่ีเคยไดเ้ขา้รับการอบรม, ศึกษาดูงาน ในระดบัโรงเรียน หรือระดบัทอ้งถ่ิน 
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หมายเหตุ นกัเรียนท่ีเคยถูกหกัคะแนนพฤติกรรม จะไม่ไดรั้บการพิจารณาเขา้รับทั้งเกียรติบตัรทอง
  และเกียรติบตัรเงิน  

นอกเหนือจากท่ีระบุในระเบียบน้ีใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการจะเปรียบเทียบคิดค่าคะแนนตามสมควร  
หมายเหตุ 
โรงเรียนไม่อนุญาตใหน้ าโทรศพัทมื์อถือ, วทิยส่ืุอสาร ตลอดจนอุปกรณ์เสริม เช่น ท่ีชาร์ตแบตเตอร่ี , 

ชุดหูฟัง, วทิย,ุ เคร่ืองเล่น VCD, DVD ฯ มาใชใ้นโรงเรียน เพราะจะท าใหเ้กิดการรบกวน สร้างความร าคาญใหก้บั
ผูอ่ื้น ทั้งน้ีทางโรงเรียนไดมี้การติดต่อส่ือสารกบัผูป้กครอง ในกรณีจ าเป็นอยูแ่ลว้ อีกทั้งทางโรงเรียนยงัมีโทรศพัท์
สาธารณะจ านวนมากพอท่ีนกัเรียนจะใชบ้ริการ ฝ่ายท่ีรับผดิชอบโดยตรงคือ งานประชาสัมพนัธ์ของโรงเรียน , ครูเวร
ประจ าวนั ส านกังานกลุ่มกิจการนกัเรียน วสัดุอุปกรณ์อ่ืนๆ เช่น เคร่ืองหนีบผม ,ไดร์เป่าผม, พดัลม, กลอ้งถ่ายรูปหา้ม
น ามาใชใ้นโรงเรียนเพราะจะท าใหส้ิ้นเปลืองไฟฟ้าโดยใช่เหตุ และจะท าใหเ้กิดการใชอ้ยา่งไม่มีขอบเขตจ ากดัเป็นส่ิง
ล่อใจท าใหเ้กิดการลกัขโมย หากนกัเรียนน ามาใชแ้ลว้ กรณีถูกยดึคร้ังแรกทางโรงเรียนจะคืนใหภ้ายใน 7 วนั หากพน้
ก าหนดส่ิงของจะถูกริบหรือท าลาย ผูท่ี้จะมารับคืนตอ้งเป็นผูป้กครองโดยตรงเท่านั้น หากน าส่ิงของมาในคร้ังต่อไป
จะถูกยดึแลว้ไม่คืน กรณีท่ีส่ิงของสูญหาย ทางโรงเรียนจะไม่ด าเนินการติดตามให้ 

 
การใช้และการเกบ็ยานพาหนะ 

1. นกัเรียนจะตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบการจราจรภายในโรงเรียน และทุกคนตอ้งมีใบอนุญาตขบัข่ี
รถจกัรยานยนต์ 

2. ผูใ้ชย้านพาหนะทุกคนจะตอ้งปฏิบติัตามค าสั่ง ค  าตกัเตือนของครูเวร และผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีควบคุม
การจราจรภายในโรงเรียน 

3. ไม่อนุญาตใหน้กัเรียนข่ีรถจกัรยานยนตเ์ขา้มาภายในโรงเรียนตั้งแต่เวลา 07.00 น.  
4. ผูข้บัข่ีรถจกัรยานยนตแ์ละผูซ้อ้น ตอ้งสวมใส่หมวกนิรภยัทุกคร้ังท่ีขบัข่ีจกัรยานยนต์ 
5. จกัรยานยนตทุ์กคนัจะตอ้งมีเสียงดงัไม่เกินกวา่ปกติท่ีกฎหมายก าหนด 
6. เม่ือน าจกัรยานยนตม์าโรงเรียนจะตอ้งน าไปเก็บในบริเวณท่ีโรงเรียนก าหนดใหอ้ยา่งเป็นระเบียบ  
7. นกัเรียนท่ีน าจกัรยานยนตม์าโรงเรียนจะตอ้งป้องกนัทรัพยสิ์นของนกัเรียนเองโดยใส่กุญแจให้

เรียบร้อยและแขง็แรง 
8. หา้มนกัเรียนทุกคนเขา้ไปในบริเวณท่ีเก็บรถ ในเวลา 08.30 - 16.00 น. ก่อนไดรั้บอนุญาตจากครู

เวรหรือกลุ่มกิจการนกัเรียน 
9. ส าหรับนกัเรียนท่ีน าจกัรยานยนตม์าในเวลาเชา้และเวลาเลิกเรียนจะตอ้งน ารถจกัรยานยนต ์       

เขา้ - ออก ตามท่ีโรงเรียนก าหนด 
10. หา้มนกัเรียนน าบุคคลภายนอกเขา้ไปในบริเวณท่ีเก็บรถจกัรยานยนตข์องทางโรงเรียน  
11. ผูใ้ชย้านพาหนะจะตอ้งปฏิบติัตามกฎจราจร หรือ บรรทุกไดไ้ม่เกิน 2 คน  
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12. ไม่ขบัข่ียานพาหนะในลกัษณะท่ีหวาดเสียว อนัตราย หรืออนัอาจจะเกิดอุบติัเหตุได้  
13. หา้มปรับแต่งรูปลกัษณ์ / เสียง / สี ท่ีผดิกฎหมาย 

ข้อเตือนใจของผู้ปกครอง 
1. อบรมสั่งสอน เอาใจใส่ ติดตามดูแลนกัเรียนในปกครองของท่าน ทั้งความประพฤติ การศึกษาและ

สุขภาพ (ร่างกาย - จิตใจ) อยา่งใกลชิ้ด 
2. ติดต่อประสานงานกบัทางโรงเรียนทนัทีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัตวันกัเรียนโดยเฉพาะความประพฤติ

และการศึกษา 
3. ใหค้วามร่วมมือกบัทางโรงเรียนเม่ือไดรั้บหนงัสือเชิญพบเพื่อปรึกษา  
4. แจง้เบาะแส ข่าวสารใหท้างโรงเรียนเพื่อพฒันานกัเรียนใหดี้ยิง่ๆ ข้ึน 
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เกณฑ์การตดัสินคะแนน 

การพฒันาวนิัยปรังปรุงแก้ไขนักเรียนทีม่พีฤตกิรรมทีไ่ม่พงึประสงค์ 

 

พฤตกิรรมทีไ่ม่พงึประสงค์ 

 
 

จ านวนคร้ัง / คะแนนทีถู่กตดั  

วธีิด าเนินการ 
คร้ัง
ที ่

คะแนน คร้ัง
ที ่

คะแนน คร้ัง
ต่อไป 

พฤตกิรรมทีไ่ม่พงึประสงค์ขั้นเบา 

1.ความผิดในระเบียบขอ้บงัคบั วา่ดว้ยการแต่ง
กายของนกัเรียน 

     1.1 กระโปรงแคบ สั้นมากหรือยาวมาก สีแดง 
กางเกงสีนอกเหนือจากสีน ้ าเงินขาแคบ สั้นมาก
หรือยาวมาก 

1.2 เส้ือกนัหนาวสีฉูดฉาด ไม่เรียบร้อย 

1.3 รองเทา้ ถุงเทา้ เขม็ขดั ผิดระเบียบ 

1.4 สวมแหวน สร้อย ต่างหู ใชเ้คร่ืองส าอาง 
แต่งหนา้ ทาปาก กนัหรือโกนคิ้ว เจาะหู เจาะ
ล้ิน ไวเ้ลบ็ยาว ทาสีเลบ็ ต่อเลบ็ สกั เพน้ซ์ตาม
ร่างกาย รวมถึงการใชเ้คร่ืองประดบัทุกชนิดท่ี
ไม่เมาะสมต่อการเป็นนกัเรียน 

2. พดู แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพต่อผูอ่ื้น สร้าง
ความร าคาญใหก้บัผูอ่ื้น 

3. ไม่สนใจ ไม่ตั้งใจเรียนในเวลาเรียน หนีไป
เล่นเกมส์ น าโทรศพัทม์าใชใ้นเวลาเรียนโดยไม่
เหมาะสม มัว่สุมในเวลาเรียน 
4. หลบัในเวลาเรียน หรือน าหนงัสืออ่ืนท่ีไม่ใช่
หนงัสือเรียนมาอ่านในหอ้งเรียน 

5. รับประทานอาหาร หรือด่ืมเคร่ืองด่ืมใน
หอ้งเรียน 

6. ท้ิงเศษกระดาษ ขยะ ส่ิงปฏิกลูนอกสถานท่ี ท่ี
ก าหนด 

7. ขบัขี่ยานพาหนะเขา้มาในโรงเรียน ในเวลา
ราชการหรือเวลาท่ีโรงเรียนไม่อนุญาตใหเ้ขา้มา
ใชใ้นบริเวณโรงเรียน ซอ้นรถจกัรยานยนตใ์น
ลกัษณะหญิงนัง่หนา้ผูช้ายเป็นคนขบั หรือชาย
นัง่หนา้ผูห้ญิงเป็นผูข้บั, ปรับแต่ง
รถจกัรยานยนตท่ี์ก่อใหเ้กิดอนัตรายหรือมีเสียง

 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 

เตือน 

 
 
 
 
 
 

2-3 

 
 
 
 
 
 
5 
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1.ครูท่ีพบ, ครูท่ีปรึกษา, คณะกรรมการ
กลุ่มกิจการนกัเรียนใหค้  าเตือน 

2. ถา้มีการกระท าผิดซ ้ าทั้งกรณีเดียวกนั 
หรือต่างกรณีใหค้รูท่ีพบ, ครูท่ีปรึกษา, 
คณะกรรมการกลุ่มกิจการนกัเรียน ให้
นกัเรียนผูก้ระท าผิด บนัทึกค าใหก้าร, ตดั
คะแนนพฤติกรรม 

3. ถา้คะแนนพฤติกรรมถูกหกัถึง 25 คะแนน 
ใหค้รูท่ีพบ, ครูท่ีปรึกษา, หวัหนา้ระดบัชั้น 
บนัทึกน าส่งกลุ่มกิจการนกัเรียน เพ่ือ
ด าเนินการส่งต่อภายในด าเนินการแกไ้ข
ต่อไป 

4. การกระท าผิดเกิน 3 คร้ัง ใหแ้จง้
ผูป้กครองมารับทราบ 

5. การคุมประพฤติ กรณีท่ีนกัเรียนมี
พฤติกรรมไม่พึงประสงคบ่์อยคร้ัง ตอ้งคุม
พฤติกรรม มีสมุดบนัทึกกิจกรรมตาม
ระยะเวลาและลกัษณะของกิจกรรมท่ีอยู่
ระหวา่งการคุมประพฤติใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการกลุ่มกิจการนกัเรียน 

 

6. การท้ิงขยะส่ิงปฏิกลู คณะกรรมการ
นกัเรียน ครูผูพ้บเห็น ปรับผูก้ระท าผิดคร้ัง
ละ 5 บาท และน าเงินส่งงานกิจการนกัเรียน 

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 

1 เตือน 2-3 5 10 

1 เตือน 2-3 5 10 
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รบกวนผูอ่ื้น, การกระท าผิดวนิยัจราจรต่างๆ 

 

เกณฑ์การตดัสินคะแนน 

การพฒันาวนิัยปรังปรุงแก้ไขนักเรียนทีม่พีฤตกิรรมทีไ่ม่พงึประสงค์ 

 

พฤตกิรรมทีไ่ม่พงึประสงค์ 

 
 

จ านวนคร้ัง / คะแนนทีถู่กตดั  

วธีิด าเนินการ 
คร้ัง
ที ่

คะแนน คร้ัง
ที ่

คะแนน คร้ัง
ต่อไป 

พฤตกิรรมทีไ่ม่พงึประสงค์ขั้นเบา 

8. ไม่ท าเวร หรือท าความสะอาดในบริเวณท่ี
รับผิดชอบ 

9. นดัแนะบุคคลภายนอกเขา้ในโรงเรียนโดยไม่
พบกนัตามจุดท่ีโรงเรียนก าหนด 

10. ทรงผมผิดระเบียบ เช่น ซอยผม, ยอ้มสีผม, 
ผมยาว, แต่งทรงผมฯ 

11. มีเคร่ืองประดบัทุกชนิดท่ีไม่เหมาะสมต่อ
การเป็นนกัเรียน 

12. ใชเ้คร่ืองส าอาง, กระเป๋า และน ้ าหอมท่ีไม่
เหมาะสมต่อการเป็นนกัเรียนรวมถึงการ
แต่งหนา้เขียนคิ้ว ทาลิปสติก 

13. สวมชุดพลศึกษาท่ีไม่มีการเรียน ไม่สวมชุด
พลศึกษาในวนัท่ีเรียนพลศึกษา 

14. เส้ือนกัเรียนไม่ปัก ว.น./เลขประจ าตวั จุด
บอกระดบัชั้น 

15. สวมเส้ือผูอ่ื้นมาโรงเรียน, ไม่ใส่เส้ือซบัใน, 
สวมเส้ือกนัหนาวโดยไม่ใส่เส้ือขา้งใน 

16. ไม่ใส่เคร่ืองแบบลูกเส้ือ/เนตรนารีในวนัท่ี
เรียนกิจกรรม 

17. ไม่มีสมุดแบบเรียนหรืออุปกรณ์การเรียน 

18. เก็บหนงัสือ สมุดแบบเรียนไวใ้นโตะ๊เรียน

 
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 

1 เตือน 2-3 5 10 

1 เตือน 2-3 5 10 

1 เตือน 2-3 5 10 

1 เตือน 2-3 5 10 
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หรือโตะ๊ครู 

20. มาโรงเรียนสายโดยไม่มีสาเหต ุ

21. หนีเรียน/ไม่เขา้เรียน/เขา้หอ้งเรียนสาย โดย
ไม่มีเหตุผลอนัสมควร 

22. กลบับา้นผิดเวลา, คา้งแรมท่ีอ่ืนโดยไม่แจง้
ผูป้กครองทราบ 

23. พกพาโทรศพัทมื์อถือ MP3 หูฟัง โดยไม่ขอ
อนุญาตโรงเรียน และใชโ้ทรศพัทข์ณะมีการ
เรียนการสอน 

1 เตือน 2-3 5 10  
1 เตือน 2-3 5 10 

1 เตือน 2-3 5 10 

1 เตือน 2-3 5 10 

 

เกณฑ์การตดัสินคะแนน 

การพฒันาวนิัยปรังปรุงแก้ไขนักเรียนทีม่พีฤตกิรรมทีไ่ม่พงึประสงค์ 

 

พฤตกิรรมทีไ่ม่พงึประสงค์ 

 
 

จ านวนคร้ัง / คะแนนทีถู่กตดั  

วธีิด าเนินการ 
คร้ัง
ที ่

คะแนน คร้ัง
ที ่

คะแนน คร้ัง
ต่อไป 

พฤตกิรรมทีไ่ม่พงึประสงค์ขั้นเบา 

23. พกพาโทรศพัทมื์อถือ MP3 หูฟัง โดยไม่ขอ
อนุญาตโรงเรียน และใชโ้ทรศพัทข์ณะมีการ
เรียนการสอน 
 
 
 
 
 

24. พกพาอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ต่างๆ เช่น 
เคร่ืองหนบัผม, เคร่ืองชาร์จแบตเตอร่ี, 
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าอ่ืนๆ นอกจากเคร่ืองคิดเลข มา
โดยไม่ขออนุญาต 

 
 
1 

 
 

เตือน 

 
 

2-3 

 
 
5 

 
 

10 

 

7.การใชโ้ทรศพัท ์

คร้ังท่ี 1 เตือน ยดึ แลว้คืนในวนัศุกร์                       
             ส้ินสุดสปัดาห์ 

คร้ังท่ี 2 หกัคะแนน ยดึไว ้1 เดือน เชิญ 

             ผูป้กครองรับคืน 

คร้ังท่ี 3 ข้ึนไป หกัคะแนน ยดึไว ้1 เทอม  
             เชิญผูป้กครองรับคืน 

8.อุปกรณ์ ทุกคร้ังท่ีตรวจพบ ยดึแลว้ไม่
คืน 

1 เตือน 2-3 5 10 
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เกณฑ์การตดัคะแนน 
การพฒันาวนิัยปรับปรุงแก้ไขนักเรียนทีม่พีฤตกิรรมทีไ่ม่พงึประสงค์ 

 
พฤตกิรรมทีไ่ม่พงึประสงค์/ขั้น 

จ านวนคร้ัง / คะแนนทีถู่กตดั  
วธีิด าเนินการ คร้ัง

ที ่
คะแนน 

คร้ัง
ที ่

คะแนน 
คร้ัง
ต่อไป 

 
พฤตกิรรมทีไ่ม่พงึประสงค์ขั้นกลาง 
 
1. ไม่แต่งเคร่ืองแบบนกัเรียนมาเรียน หรือมา

ติดต่อกบัทางโรงเรียนในเวลาราชการ 
2. ท าลายทรัพยสิ์นของโรงเรียน / ของผูอ่ื้น

โดยไม่เจตนา 
3. ทะเลาะระหวา่งนกัเรียนในโรงเรียนหรือ

กบันกัเรียนต่างสถาบนั โดยไม่ไดรั้บ
บาดเจ็บหรือบาดเจ็บเลก็นอ้ย 

4. ออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไม่ไดรั้บ
อนุญาตตามระเบียบวา่ดว้ยการออกนอก
บริเวณโรงเรียน 

5. เขา้ – ออก โรงเรียนในท่ีท่ีไม่ใช่
ทางเขา้ออก 

6. ยยุงส่งเสริมหรือก่อความวุน่วาย ใหเ้กิด
ความแตกแยกและความสามคัคีในหมู่คณะ 

7. มีส่ือรูปภาพลามกอนาจารไวใ้น
ครอบครอง 

8. ไม่น าหนงัสือเชิญผูป้กครองไปให้
ผูป้กครองตามท่ีโรงเรียนมอบหมาย 

9. ขบัข่ีจกัรยานยนตโ์ดยไม่สวมหมวกนิรภยั 

 
 

1 

 
 

10 

 
 

2-3 

 
 

15 

 
 

20 

 
 

1. ครูท่ีพบ, ครูท่ีปรึกษา, คณะกรรมการกลุ่ม
กิจการนกัเรียน ใหน้กัเรียนผูก้ระท าความผิด
บนัทึกค าใหก้ารและหกัคะแนนพฤติกรรม
ขั้นตน้ 10 คะแนน 

2. ถา้มีการกระท าผิดซ ้ า ทั้งกรณีเดียวกนัหรือ
ต่างกรณีใหค้รูท่ีพบ, ครูท่ีปรึกษา, 
คณะกรรมการกลุ่มกิจการนกัเรียน บนัทึก
ค าใหก้ารและหกัคะแนนตามคร้ังและขั้น
ของความผิด 

3. ถา้คะแนนพฤติกรรมถูกตดัเกิน 25 คะแนน 
ใหค้รูท่ีพบ, ครูท่ีปรึกษา, หวัหนา้ระดบั 
บนัทึกน าส่งกลุ่มกิจการนกัเรียน เพ่ือ
ด าเนินการส่งต่อแกไ้ขพฤติกรรม 

4. การคุมประพฤติ กรณีท่ีนกัเรียนมีพฤติกรรม
ไม่พึงประสงคบ่์อยคร้ังตอ้งคุมพฤติกรรมมี
สมุดบนัทึกกิจกรรมตามระยะเวลาและ
ลกัษณะกิจกรรม ท่ีอยูร่ะหวา่งการคุม
ประพฤติใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของ
คณะกรรมการกลุ่มกิจการนกัเรียน 

 
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 
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เกณฑ์การตดัคะแนน 
การพฒันาวนิัยปรับปรุงแก้ไขนักเรียนทีม่พีฤตกิรรมทีไ่ม่พงึประสงค์ 

 

 
พฤตกิรรมทีไ่ม่พงึประสงค์/ขั้น 

จ านวนคร้ัง / คะแนนทีถู่กตดั  
วธีิด าเนินการ คร้ัง

ที ่
คะแนน 

คร้ัง
ที ่

คะแนน คร้ังต่อไป 

 
พฤตกิรรมทีไ่ม่พงึประสงค์ขั้นกลาง 
10. เล่นเกินกวา่เหตุ ท าใหผู้อ่ื้นไดรั้บบาดเจ็บ 
11. ไม่ใหค้วามร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ของ

โรงเรียน 
12. ลกัษณะความผิดอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากท่ี

ก าหนดมีลกัษณะความผิดในชั้นกลาง 

 
1 

 
10 

 
2-3 

 
15 

 
20 

 
5. การกระท าความผิดเกิน 3 คร้ัง หรือ

คะแนนถูกตดัตั้งแต่ 20 คะแนนข้ึนไป
แจง้ผูป้กครองมารับทราบพฤติกรรม
ท าสญัญาหรือท าทณัฑบ์น 

6. ครูท่ีปรึกษา, หวัหนา้ระดบั, 
คณะกรรมการกลุ่มกิจการนกัเรียนท า
บนัทึกหลกัฐานเก็บแฟ้มประวติั
นกัเรียน 

 
1 

 
10 

 
2-3 

 
15 

 
20 
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เกณฑ์การตดัคะแนน 

การพฒันาวนิัยปรับปรุงแก้ไขนักเรียนทีม่พีฤตกิรรมทีไ่ม่พงึประสงค์ 

 
พฤตกิรรมทีไ่ม่พงึประสงค์/ขั้น 

จ านวนคร้ัง / คะแนนทีถู่กตดั  
วธีิด าเนินการ คร้ัง

ที ่
คะแนน 

คร้ัง
ที ่

คะแนน คร้ังต่อไป 

พฤตกิรรมทีไ่ม่พงึประสงค์ขั้นหนัก 

1. ท าลายทรัพยสิ์นของราชการหรือขโมย
ทรัพยสิ์นทั้งในโรงเรียนหรือนอกโรงเรียน
โดยเจตนาหรือมีส่วนร่วมรู้เห็นเป็นใจให้
เกิดการลกัขโมย 

2. เขา้ไปแหล่งอบายมุข หรือสถานท่ีไม่
เหมาะสมกบัสภาพนกัเรียน, เท่ียวสถาน
บนัเทิงเริงรมย ์/ เล่นเกมส์ 

3. เล่นการพนนัทุกชนิด รวมทั้งการเล่นแชร์ 

4. การใหก้ารเท็จต่อครูอาจารย,์ บุคลากรใน
โรงเรียนเพ่ือปิดบงัความจริงท าใหเ้กิด
ความเสียหายต่อการปกครองและช่ือเสียง
ของโรงเรียนหรือท าใหผู้อ่ื้นเสียหาย 

5. มีส่วนรู้เห็น ชกัน าใหผู้อ่ื้นกระท าผิด, 
เอ้ือเฟ้ือสถานท่ีใหผู้อ่ื้นใชเ้ป็นแหล่งมัว่สุม 

6. น าพาบุคคลภายนอกเขา้มาก่อความไม่สงบ
ในบริเวณโรงเรียนหรือยยุงให้
บุคคลภายนอกเขา้มาก่อความไม่สงบใน
บริเวณโรงเรียน 

7. บุกรุกเคหะสถานทั้งเวลาปกติและเวลา
วกิาล 

 

 
1 

 
20 

 
2-3 

 
25 

 
30 

1. ครูท่ีพบเห็น, ครูท่ีปรึกษา, 
คณะกรรมการกิจการนกัเรียน ให้
นกัเรียนผูก้ระท าความผิดบนัทึก
ค าใหก้ารและหกัคะแนนพฤติกรรม
ขั้นตน้ 20 คะแนน 

2. ถา้มีการกระท าผิดซ ้ า ทั้งกรณีเดียวกนั
หรือต่างกรณีใหค้รูท่ีพบ, ครูท่ีปรึกษา, 
คณะกรรมการกลุ่มกิจการนกัเรียน
บนัทึกค าใหก้ารและหกัเหคะแนนตาม
คร้ังและขั้นของความผิด 

3. ถา้คะแนนพฤติกรรมถูกตดัเกิน 25 
คะแนน ใหค้รูท่ีพบ, ครูท่ีปรึกษา, 
หวัหนา้ระดบับนัทึกน าส่งกลุ่มกิจการ
นกัเรียนเพ่ือด าเนินการส่งต่อแกไ้ข
พฤติกรรม 

4. การกระท าความผิดเกิน 3 คร้ังหรือ 
คะแนนถูกตดัตั้งแต่ 20 คะแนนข้ึนไป
แจง้ผูป้กครองมารับทราบพฤติกรรม
ท าสญัญาหรือท าทณัฑบ์น 

5. การคุมประพฤติ กรณีท่ีนกัเรียนมี
พฤติกรรมไม่พึงประสงคบ่์อยคร้ัง ตอ้ง
คุมพฤติกรรม มีสมุดบนัทึกกิจกรรม
ตามระยะเวลาลกัษณะกิจกรรม ท่ีอยู่
ระหวา่งการคุมประพฤติใหอ้ยูใ่น
ดุลพินิจของคณะกรรมการกลุ่มกิจการ
นกัเรียน 

 
1 

 
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 2-3 25 30 

1 20 2-3 25 30 
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เกณฑ์การตดัคะแนน 
การพฒันาวนิัยปรับปรุงแก้ไขนักเรียนทีม่พีฤตกิรรมทีไ่ม่พงึประสงค์ 

 
พฤตกิรรมทีไ่ม่พงึประสงค์/ขั้น 

จ านวนคร้ัง / คะแนนทีถู่กตดั  
วธีิด าเนินการ คร้ัง

ที ่
คะแนน 

คร้ัง
ที ่

คะแนน คร้ังต่อไป 

พฤตกิรรมทีไ่ม่พงึประสงค์ขั้นหนัก 

8. สร้างความร าคาญ รบกวนผูอ่ื้น น าส่ิงของ
เคร่ืองใช ้ยานพาหนะกีดขวางความสะดวก
ของผูอ่ื้น 

9. พูดหยาบคาย สบประมาท ก้าวร้าว ให้การ
เป็นเทจ็ แสดงอาการกระด้างกระเดือ่ง 

10. ก่อเหตุทะเลาะววิาทขั้นรุนแรง กลัน่แกลง้
หรือบีบบงัคบั ข่มขู่โดยวธีิการต่างๆ ต่อ
ผูอ่ื้นหรือท าตวัเป็นนกัเลงอนัธพาล 

11. มีความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนต่างเพศในท านอง
ชูส้าว 

12. ไม่ไปรายงานตวัตามท่ีครูสัง่ หรือฝ่าฝืน
ค าสัง่ครู ท่ีขดัต่อกฎระเบียบ 

13. มีส่วนรู้เห็นในการกระท าผิดเล่นเกินกวา่
เหตุ และผูอ่ื้นไดรั้บบาดเจ็บ 

14. มีไพ ่อุปกรณ์การเล่นพนนั บุหร่ี, สุรา ไว้
ในครอบครอง 

15. สูบบุหร่ี, ด่ืมสุรา 

16. ลกัษณะความผิดอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากท่ี
ก าหนด มีลกัษณะความผิดในขั้นหนกั 

1 20 2-3 25 30 

6. ในกรณีท าลายขา้วของ, ลกัขโมย ให้
ผูก้ระท าผิดชดใชส่ิ้งของท่ีมีลกัษณะ
เดียวกนัหรือชดใชเ้ป็นเงิน ตามมูลค่า
ของส่ิงของนั้น, กรณีท่ีท าร้ายร่างกาย
ใหผู้ก้ระท าความผิด ชดใชค้่า
รักษาพยาบาลตามท่ีผูเ้สียหายเรียกร้อง
ตามความเป็นจริง 

7. ครูท่ีปรึกษา, หวัหนา้ระดบั, 
คณะกรรมการกลุ่มกิจการนกัเรียน ท า
บนัทึกหลกัฐานเก็บในแฟ้มประวติั
นกัเรียน 

8. กรณีท าทณัฑบ์นมาแลว้ ใหน้กัเรียนพกั
อยูใ่นความดูแลของผูป้กครองตามมติ
ของคณะกรรมการพิจารณาสัง่การ 

1 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 2-3 25 30 

1 20 2-3 25 30 

1 20 2-3 25 30 

1 20 2-3 25 30 
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เกณฑ์การตดัคะแนน 
การพฒันาวนิัยปรับปรุงแก้ไขนักเรียนทีม่พีฤตกิรรมทีไ่ม่พงึประสงค์ 

 

 
พฤตกิรรมทีไ่ม่พงึประสงค์/ขั้น 

จ านวนคร้ัง / คะแนนทีถู่กตดั  
วธีิด าเนินการ คร้ัง

ที ่
คะแนน 

คร้ัง
ที ่

คะแนน คร้ังต่อไป 

พฤตกิรรมทีไ่ม่พงึประสงค์ขั้นร้ายแรง 
1. ลกัขโมยทรัพยสิ์นของทางราชการ หรือ

ทรัพยสิ์นบุคคลอ่ืน มีส่วนร่วมวางแผนรู้
เห็นเป็นใจ ท าใหเ้กิดการลกัขโมยหรือ
เสียหายอยา่งรุนแรง 

2. ท าร้ายผูอ่ื้น / มีส่วนท าร้ายผูอ่ื้นจนไดรั้บ
บาดเจ็บหรือกระทบกระเทือนต่อสภาพ
จิตใจ 

3. มีความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนต่างเพศ ขั้นไดเ้สีย
หรืออยูร่่วมกนัฉนัสามีภรรยา 

4. กระท าอนาจาร 
5. ทุจริตในการสอบ 
6. ปลอมแปลงเอกสารหรือ ลายมือช่ือ

ผูป้กครอง ครู อาจารย ์ผูบ้ริหารหรือบุคคล
อ่ืนท าใหเ้กิดความเสียหายถึงขั้นหนกั 

7. พกพาอาวธุมาในสถานศึกษาเจตนาท าร้าย
ผูอ่ื้น 

8. มีความผิดท่ีทางกฎหมาย โดยเจา้หนา้ท่ีส่ง
ฟ้องศาลทั้งคดีแพง่และคดีอาญา 

9. มีสารเสพติดท่ีผิดกฎหมายไวใ้น
ครอบครองเพ่ือแจกจ่ายหรือจ าหน่าย 

10. สูดดมสารระเหย เสพสารเสพติด ท่ีผิด
กฎหมายทุกชนิด 

1 - - - 50 

1. ครูท่ีพบ, ครูท่ีปรึกษา, หวัหนา้ระดบั, 
คณะกรรมการกลุ่มกิจการนกัเรียน
ด าเนินการสอบสวนใหน้กัเรียน
ผูก้ระท าความผิด บนัทึกค าใหก้ารแจง้
ผูป้กครองมารับทราบพฤติกรรมโดย
ทนัที 

2. กรณีท าผิดคร้ังแรก ใหห้กัคะแนน
พฤติกรรมขั้นแรก 30 คะแนน, ท า
สญัญา, ท าการส่งต่อ 

3. การคุมประพฤติ กรณีท่ีนกัเรียนมี
พฤติกรรมไม่พึงประสงคบ่์อยคร้ังตอ้ง
คุมพฤติกรรม มีสมุดบนัทึกกิจกรรม
ตามระยะเวลาและลกัษณะของ
กิจกรรมท่ีอยูร่ะหวา่งการคุมประพฤติ
ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการ
กลุ่มกิจการนกัเรียน 

4. กรณีท่ีกระท าความผิดซ ้ าทุกขั้นตอน
ของพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคท์ า
ทณัฑบ์น / ส่งต่อ หรือใหพ้กัอยูใ่น
ความดูแลของผูป้กครอง 

1 - - - 50 

1 - - - 50 

1 - - - 50 

1 - - - 50 

1 - - - 50 

1 - - - 50 

1 - - - 50 

1 - - - 50 

1 - - - 50 
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เกณฑ์การตดัคะแนน 
การพฒันาวนิัยปรับปรุงแก้ไขนักเรียนทีม่พีฤตกิรรมทีไ่ม่พงึประสงค์ 

 

 
พฤตกิรรมทีไ่ม่พงึประสงค์/ขั้น 

จ านวนคร้ัง / คะแนนทีถู่กตดั  
วธีิด าเนินการ คร้ัง

ที ่
คะแนน 

คร้ัง
ที ่

คะแนน คร้ังต่อไป 

พฤตกิรรมทีไ่ม่พงึประสงค์ขั้นร้ายแรง 
11. ในกรณีท่ีท าความผิดทุกขั้นอยา่งซ ้ าซาก 

โดยไมมีการพฒันาวนิยัใหดี้ข้ึน 
12. บนัทึกภาพ มีเก็บไวห้รือน าไปแพร่ โดย

ไม่ไดรั้บอนุญาต ท าใหผู้อ่ื้นหรือโรงเรียน
ไดรั้บความเสียหาย 

13. แจง้หรือท าหลกัฐานเท็จ เพ่ือหวงัเพ่ิม
คะแนนพฤติกรรม 

14. ลกัษณะความผิดอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากท่ี
ก าหนดมีลกัษณะความผิดในขั้นร้ายแรง 

1 - - - 50 
5. ในกรณีท าลายส่ิงของ, ลกัขโมย ให้

ผูก้ระท าผิดชดใชส่ิ้งของท่ีมีลกัษณะ
เดียวกนัหรือชดใชเ้ป็นเงิน ตามมูลค่า
ของส่ิงของนั้น, กรณีท าร้ายร่างกายให้
ผูก้ระท าผิด ชดใชค้่ารักษาพยาบาล
ตามท่ีผูเ้สียหายเรียกร้องตามความเป็น
จริง 

6. บนัทึกค าใหก้ารยดึส่ือบนัทึกภาพลบ 
ท าลายภาพ เชิญผูป้กครอง ท าทณัฑบ์น 
/ บ าเพญ็ประโยชน์ 30 ชัว่โมง 

7. บนัทึกค าใหก้าร ท าทณัฑบ์นไม่ผา่น
การประเมินคุณลกัษณะท่ีพึ่งประสงค์
ขอ้ท่ี 2 บ าเพญ็ประโยชน์ 30 ชัว่โมง 

8. กรณีท่ีกระท าความผิดซ ้ าทุกขั้นตอน
ผา่นกระบวนการในขอ้ท่ี 3 มาแลว้ 
คณะกรรมการกลุ่มกิจการนกัเรียน ลง
มติใหน้กัเรียนผูก้ระท าความผิด / 
ผูป้กครอง เปล่ียนสถานท่ีเรียน 

1 - - - 50 

1 - - - 50 

1 - - - 50 
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ใบแจ้งเร่ือง ความประพฤตนัิกเรียนวิชชานารี     ฝ่ายพัฒนาวินัย  
วนัท่ี.............เดือน....................พ.ศ.........................                                  สง่ฝ่ายกิจการนกัเรียน ทกุวนัท่ี 25-30 ของทกุเดือน  
เร่ือง.................................... หากผู้แจ้งกลา่วตกัเตือนด้วยวาจาครบ 3 ครัง้จงึตดัคะแนนความประพฤตนิกัเรียนได้ตามระเบียบฯ
...................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................  
มีหลกัฐาน อ้างอิงคือ 
...............................................................................................................................................................  

ลงช่ือ………………………………(.................................. ) ผู้แจ้ง ลงช่ือ......................................( ..................................) พยาน  
ลงช่ือนกัเรียน.......................................( .................................. )  เลขท่ี..............ชัน้.................  

 
 

ใบแจ้งเร่ือง ความประพฤตนัิกเรียนวิชชานารี     ฝ่ายพัฒนาวินัย  
วนัท่ี.............เดือน....................พ.ศ.........................                                  สง่ฝ่ายกิจการนกัเรียน ทกุวนัท่ี 25-30 ของทกุเดือน  
เร่ือง....................................หากผู้แจ้งกลา่วตกัเตือนด้วยวาจาครบ 3 ครัง้จงึตดัคะแนนความประพฤตนิกัเรียนได้ตามระเบียบฯ
.......................................................................................................................  

............................................................... 

....................................................................................................................................................................................  
มีหลกัฐาน อ้างอิงคือ 
...............................................................................................................................................................  

ลงช่ือ………………………………(.................................. ) ผู้แจ้ง ลงช่ือ......................................( ..................................) พยาน  
ลงช่ือนกัเรียน.......................................( .................................. )  เลขท่ี..............ชัน้.................  

 
 

ใบแจ้งเร่ือง ความประพฤตนัิกเรียนวิชชานารี     ฝ่ายพัฒนาวินัย  
วนัท่ี.............เดือน....................พ.ศ.........................                                  สง่ฝ่ายกิจการนกัเรียน ทกุวนัท่ี 25-30 ของทกุเดือน  
เร่ือง.................................... หากผู้แจ้งกลา่วตกัเตือนด้วยวาจาครบ 3 ครัง้จงึตดัคะแนนความประพฤตนิกัเรียนได้ตามระเบียบฯ   
...................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................  
มีหลกัฐาน อ้างอิงคือ 
...............................................................................................................................................................  

ลงช่ือ………………………………(.................................. ) ผู้แจ้ง ลงช่ือ......................................( ..................................) พยาน  
ลงช่ือนกัเรียน.......................................( .................................. )  เลขท่ี..............ชัน้.................  
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แบบบันทกึความประพฤตนิักเรียนโรงเรียนวชิชานารี 

  ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย)...............................................ช่ือ -นามสกลุ (ภาษาองักฤษ).................................................เลขประจ าตวั...............................      เพศชาย        เพศหญิง 
“  ขา้พเจา้ขอสญัญาจะปฎิบติัตามระเบียบปฎิบติัของนกัเรียนโรงเรียนวชิชานารีฯ ”          ลงช่ือ......................................................(.................................)  
ท่ีอยู ่เลขท่ี.................. หมู่ท่ี....................ต าบล...................อ าเภอ.....................จงัหวดั.....................รหสัไปรษณีย.์............................ เกิดวนั เดือน ปี.................................  

บิดาช่ือนามสกลุ................................มารดาช่ือนามสกลุ.....................................เบอร์โทรศพัทติ์ดต่อ......................................  
วนัเดอืนปี คุณลกัษณะไม่พงึประสงค์ 

ผดิตามระเบียบปฏิบัตขิอง
นักเรียนโรงเรียนวชิชานารี 

ข้อที ่

คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ 
ตามระเบียบปฏิบัตขิอง

นักเรียนโรงเรียนวชิชานารี 

ข้อที ่

ผลการพจิารณาของคณะกรรมการตดัสิน ลายเซ็นนักเรียน 
รับทราบ 

ลายเซ็นผู้ปกครอง 
รับทราบ 

ครูประจ าช้ัน
คณะกรรมการ 
ผู้พจิารณา 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

รูปถ่าย 1  นิว้ 
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วนัเดอืนปี คุณลกัษณะไม่พงึประสงค์ 
ผดิตามระเบียบปฏิบัตขิอง
นักเรียนโรงเรียนวชิชานารี 

ข้อที ่

คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ 
ตามระเบียบปฏิบัตขิอง

นักเรียนโรงเรียนวชิชานารี 

ข้อที ่

ผลการพจิารณาของคณะกรรมการตดัสิน ลายเซ็นนักเรียน 
รับทราบ 

ลายเซ็นผู้ปกครอง 
รับทราบ 

ครูประจ าช้ัน
คณะกรรมการ 
ผู้พจิารณา 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
วนัเดือนปีท่ีออกแบบบนัทึก........./............../........  วนัเดือนปีหมดอาย.ุ........../.........../........      ลงช่ือ.................................ครูประจ าชั้น 
                       (....................................) 
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ระบบงานพัฒนาวนัิย 

กรณี นักเรียนมีความประพฤตทิี่ไม่พงึประสงค์ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบงานพัฒนาวนัิย 

นกัเรียนที่มีความ
ประพฤติไมพ่งึประสงค์ 

100 คะแนน / 3 ปี 

ครูประจ าชัน้รับเร่ืองคดักรอง
ตรวจสอบความจริง 

มีหลกัฐานชดัเจน เช่ือถือได้ 
เช่น ภาพ คลปิ ฯ เอกสาร 
ความผิดซึง่หน้าให้บนัทกึ 

หวัหน้าแผนกพิจารณา
ร่วมครูประจ าชัน้ 

หวัหน้าแผนก 

ครูประจ าชัน้ 

ครูในระดบัชัน้ 

ตวัแทนสภานกัเรียน 
 

คณะกรรมการกิจการนกัเรียน 

ผช ฝ่ายกิจการ 
รองผช ฝ่ายกิจการนกัเรียน 

หวัหน้าแผนก 

ครูประจ าชัน้ 

โทษท่ีจะลงโทษแก่นกัเรียนโรงเรียนวชิชานารี และอา้งถึงระเบียบวา่ดว้ยการลงโทษนกัเรียนและนกัศึกษาพ.ศ. 2548 

1. วา่กล่าวตกัเตือน   ในกรณีความผดิไม่ร้ายแรงบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
2. ตดัคะแนนความประพฤติ บนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
3. บ าเพญ็ประโยชน์ หรือท ากิจกรรมต่อสังคมโดยคณะกรรมการดูแล  
4. ส่งต่อฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภายใน ภายนอกโรงเรียนเช่น ฝ่ายอนามยัโรงเรียน  ฝ่ายศาสนกิจ นกั สังคมสงเคราะห์ นกัจิตวทิยา สถานพินิจ  ฯลฯเพื่อพฒันาแกไ้ข  
5.  ใหอ้ยูใ่นความดูแลผูป้กครอง 
6. เขา้ค่ายพ ฒนาจิตใจ ทกัษะชีวติโดยทางโรงเรียนร่วมกบัผูป้กครองและองคท่ี์เก่ียวขอ้งร่วมมือ  
7. ท าทณัฑบ์น  
8. คุมความประพฤติ 
9. เปล่ียนสถานศึกษา 

 
 

ผู้มีสทิธ์ิแจ้งเร่ือง 
- ครู เจ้าหน้าที่ทกุคน 

- สภานกัเรียน 

- ชมุชน ผู้ปกครอง 
โดยมีหลกัฐานชดัเจน 

ผู้อ านวยการ 
พิจารณา 
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กรณี นักเรียนมีความประพฤตทิี่พงึประสงค์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  การตดัคะแนนความประพฤตินกัเรียน 
ผูจ้ดัการผูอ้  านวยการ               ตดัคะแนนไดไ้ม่เกิน  30 คะแนน / คน 
ผูช่้วยฯและรองผูช่้วย              ตดัคะแนนไดไ้ม่เกิน  25 คะแนน / คน 
หวัหนา้แผนก                          ตดัคะแนนไดไ้ม่เกิน  20 คะแนน / คน 
ครูประจ าชั้น/ประจ าวชิา         ตดัคะแนนไดไ้ม่เกิน  15 คะแนน / คน 
สภานกัเรียน                            ตดัคะแนนไดไ้ม่เกิน  10 คะแนน / คน 

นกัเรียนที่มีความ
ประพฤติที่พงึประสงค์ 

กรณีที่ 1  

มีคะแนนไมน้่อยกวา่ 

80 คะแนน / 3 ปี 

มีสทิธ์ิรับใบรับรอง
ความประพฤต ิ

กรณีที่ 2  

มีคะแนนมากกวา่ 
200/3 ปี มีสทิธ์ิเข้า
พิจารณาเกียรติบตัร 

ครูประจ าชัน้รับเร่ืองตรวจสอบ
ความจริง 

มีหลกัฐานชดัเจน เช่ือถือได้ 
เช่น ภาพ คลปิ ฯ เอกสาร 
ความผิดซึง่หน้าให้บนัทกึ 

หวัหน้าแผนกพิจารณา
ร่วมครูประจ าชัน้ 

หวัหน้าแผนก 

ครูประจ าชัน้ 

ครูในระดบัชัน้ 

ตวัแทนสภานกัเรียน 
 

คณะกรรมการกิจการนกัเรียน 

ผช ฝ่ายกิจการ 
รองผช ฝ่ายกิจการนกัเรียน 

หวัหน้าแผนก 

ครูประจ าชัน้ 

ผู้อ านวยการ 
พิจารณา 

เกณฑ์พิจารณาความดีของนกัเรียนโรงเรียนวิชชานารี 
1.ไมผ่ิดวา่ด้วยระเบียบของนกัเรียนวิชชานารีฉบบัปรับปรุง 2560 
2.มีสว่นในงานกิจการนกัเรียนเชน่ เป็นสภานกัเรียน นกัเรียนดริุยางค์ นกัเรียนมิชชัน่ทีม  
3.สร้างช่ือเสียงให้กบัโรงเรียนวิชชานารีทัง้ภายใน ภายนอกโรงเรียน  
4.บ าเพ็ญประโยชน์ ด้วยจิตอาสาโดยมิได้มีใครบงัคบั ตอ่ครอบครัว ชมุชน  

ผู้มีสทิธ์ิแจ้งเร่ือง 
- ครู เจ้าหน้าที่ทกุคน 

- สภานกัเรียน 

- ชมุชน ผู้ปกครอง 
โดยมีหลกัฐานชดัเจน 
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ภาคผนวก 
 
ทีป่รึกษา 
ดร.สุรภี   วงคไ์พบูลย ์ผูจ้ดัการผูอ้  านวยการโรงเรียนวชิชานารี  
 
รายช่ือคณะกรรมการผู้จัดท า  
1. ศจ.มนตรี  ขดัสีใส           ประธานกรรมการ / อนุศาสกและผูช่้วยฯฝ่ายกิจการนกัเรียน 
2. นางสาวอ านวย ก่ิงก ้า               กรรมการ /รองผูช่้วยฯฝ่ายกิจการนกัเรียน 
3.นางสาวสินีนาถ สิทธินนัท ์กรรมการ /เลขานุการ 
4.นางสาวประภสัสร ธรรมอกัษร กรรมการ /หวัหนา้แผนกชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-3 
5.นางวรรณพร  อาดยอ่แฮ กรรมการ /หวัหนา้แผนกชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 
6.นางสาวภทัรชนก ไชยทนุ  กรรมการ /หวัหนา้แผนกชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3 
7.นางสาวจุฑารัตน์ ใจวงัเยน็ กรรมการ /หวัหนา้แผนกชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6 
8.นายสัญชยั               เพง่ผล  กรรมการสมทบ  
9.นายเสรี               วงศส์รรเสริญ กรรมการสมทบ 
10.นายนิคม               ม่านแกว้จู กรรมการสมทบ 
 
 
 
 
 
 
 


