ระเบียบโรงเรียนละทายวิทยา
ว่าด้วยวินัยและพฤติกรรมนักเรียน
บททั่วไป
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่าระเบียบโรงเรียนละทายวิทยา ว่าด้วยงานวินัยและพฤติกรรมนักเรียน
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแก่นักเรียน โรงเรียนละทายวิทยา
ข้อ 3 ในกรณีที่โรงเรียนได้กาหนด ระเบียบปฏิบัติ ข้อบังคับ ซึ่งมีบทลงโทษเพื่อความผิดไว้เป็นการ
เฉพาะกรณีให้ถือตามกฎระเบียบข้อบังคับนี้
ข้อ 4 การลงโทษนักเรียนให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียน
นักศึกษา พ .ศ.2548
ข้อ 5 ในระเบียบนี้ คาว่า
“นักเรียน หมายถึง นักเรียนปัจจุบันของโรงเรียนละทายวิทยา
“ ครูที่ปรึกษา ” หมายความรวมถึงครูทุกคน ของโรงเรียนละทายวิทยา
“ ผู้อานวยการ ” หมายถึง ผู้ดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนละทายวิทยา
“ รองผู้อานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ” หมายถึง ผู้ดารงตาแหน่ง รองผู้อานวยการหรือรักษาการ
รองผู้อานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนละทายวิทยา
“ ผู้ช่วยรองผู้อานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ” หมายถึง ครูผู้ได้รับการแต่งตั้งหรือคัดเลือกให้ปฏิบัติ
หน้าที่ผู้ช่วยรองผู้อานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนละทายวิทยา
“ หัวหน้าฝ่าย” หมายถึง ครูที่ได้รับการแต่งตั้งหรือคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายกิจการ
นักเรียน
“คณะกรรมการพิจารณาบทลงโทษ” หมายถึง คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียนที่ได้รับการแต่งตั้ง
“ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” หมายถึง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนละ
ทายวิทยา
“ ผู้ปกครอง” หมายถึง บิดา มารดา ผู้อนุบาล ผู้รับบุตรบุญธรรม และผู้ปกครองตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิช และให้หมายความรวมถึง พ่อเลี้ยง แม่เลี้ยง ผู้ปกครองสวัสดิภาพ นายจ้าง ตลอดจน
บุคคลอื่น ซึ่งรับเด็กไว้ในความอุปการะเลี้ยงดู หรือเด็กอาศัยอยู่ด้วย

หมวดที่ 1
นักเรียน

นักเรียนต้องรักษาระเบียบวินัยและปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด ผู้ใดฝ่า
ฝืน ไม่ปฏิบัติตาม ถือว่าผู้นั้นกระทาความผิดจะต้องได้รับโทษตามกฎ ระเบียบที่โรงเรียนได้กาหนดไว้ใน
ระเบียบนี้
1. นักเรียนต้องประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน ดังนี้
1.1 ไม่มาสาย และเข้าแถวเคารพธงชาติทุกวัน
1.2 มาเรียนตามเวลาที่โรงเรียนกาหนดอย่างสม่าเสมอ
1.3 เข้าเรียนทันเวลาตามตารางเรียน
1.4 แต่งกายถูกต้องตามระเบียบทั้งชุดนักเรียนและชุดกิจกรรมอื่นที่โรงเรียนกาหนด
1.5 ปฏิบัติตามคาสั่งของโรงเรียน ครู ซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการ และเคารพเชื่อฟังไม่แสดงกิริยา
กระด้างกระเดื่อง
1.6 พูดจาสุภาพ ไม่กล่าวเท็จ
1.7 ไม่ขโมยสิ่งของหรือทรัพย์สินของคนอื่น
1.8 นักเรียนต้องรักษาระเบียบวินัยในห้องเรียน ห้องประชุม ไม่กระทาการใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิด
ความราคาญผู้อื่น
1.9 เข้าร่วมประชุมตามที่โรงเรียนกาหนด หรือตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
1.10 เข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนกาหนด ขอความร่วมมือหรือชุมชน องค์กร
1.11 ไม่ก่อการทะเลาะวิวาททั้งในและนอกสถานศึกษา
1.12 ไม่ดื่มของมึนเมา หรือสารเสพติดทุกชนิด
1.13 ไม่ยั่วยุหรือกล่าววาจาที่ไม่สุภาพ หรือยั่วยุให้เกิดการทะเลาะเกลียดชัง เช่น
- กล่าวคาหยาบคายไม่สุภาพต่อผู้อื่น
- กล่าวประชด เสียดสี ล้อเลียนผู้อื่น
- กล่าวท้าทายหรือแสดงความก้าวร้าวชวนวิวาท
- กล่าวดูหมิ่น หรือหมิ่นประมาท
2. นักเรียนต้องมีจิตอาสาช่วยเหลือกิจการของโรงเรียนตามที่ขอร้อง มอบหมาย ตามโอกาสอันควร
3. นักเรียนต้องช่วยกันรักษาทรัพย์สมบัติของโรงเรียน และสาธารณประโยชน์ ไม่ทาความสกปรก
ให้กับโรงเรียน
4. เมื่อนักเรียนต้องหยุดเรียน เช่น การเจ็บป่วย หรือมีความจาเป็นต้องไปประกอบพิธีที่สาคัญ
ผู้ปกครองต้องแจ้งให้โรงเรียนทราบโดยการลาเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโทรศัพท์แจ้งครูที่ปรึกษา
5. นักเรียนต้องไม่สวมใส่เครื่องประดับ
6. ไม่ก่อการทะเลาะวิวาทและไม่นาบุคคลภายนอกเข้ามาก่อการทะเลาะวิวาท หรือก่อความไม่สงบ
7. ไม่นาสื่อ หนังสือ เอกสาร แผ่นพับที่ส่อไปในทางลามกอนาจารเข้ามาในโรงเรียน
8. ห้ามออกนอกสถานที่พักเวลากลางคืน เพื่อเที่ยวเตร่หรือรวมกลุ่ม อันเป็นการสร้างความ
เดือดร้อนให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น และห้ามจัดกิจกรรมนาเที่ยวใด ๆ
9. ไม่ใช้โทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด ในเวลาเรียน โดยเฉพาะในขณะที่นั่งเรียนต้องปิด
มือถือ
10. ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสถานที่ต้องห้าม เช่น บริเวณบ้านพักครู มุมอับหรือบริเวณจอด
รถจักรยานยนต์โดยเด็ดขาด ก่อนได้รับอนุญาต

11. ห้ามขีดเขียนตัวหนังสือข้อความ สัญลักษณ์หรือรูปภาพใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ไม่ติดสติ๊กเกอร์
ลวดลายต่าง ๆ ลงบนโต๊ะ เก้าอี้ ศาลา เสื้อ กางเกง จงใจรีดเสื้อให้เกิดลวดลายบนเสื้อ กางเกง ชุดนักเรียน ชุด
โปโล ชุดพลศึกษา และในห้องน้า ฝาผนังหรือที่สาธารณะทั่วๆไปในโรงเรียน
12. การเข้าออก นอกบริเวณโรงเรียน ให้เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียนว่าด้วยการเข้าออกนอก
บริเวณโรงเรียน วิธีการปฏิบตั ิ
12.1 กรณีขออนุญาตในเวลาเรียน นักเรียนรับแบบฟอร์มที่หัวหน้าครูเวรประจาวันและกรอก
รายละเอียดให้ครูที่กาลังสอน หรือครูที่ปรึกษาเป็นผู้อนุญาต
12.2 กรณีขออนุญาตช่วงพักกลางวัน นักเรียนรับแบบฟอร์มที่หัวหน้าครูเวรประจาวันครูผู้/
ปฏิบัติหน้าที่แทนและกรอกรายละเอียดให้หัวหน้าครูเวรประจาวันเป็นผู้อนุญาต
หมวดที่ 2
ลักษณะความผิด
เนื่องจากโรงเรียนมีความประสงค์ ที่จะให้นักเรียนมีความตั้งใจเล่าเรียน มีความประพฤติเรียบร้อย
แต่งกายถูกระเบียบ สุภาพเรียบร้อย เหมาะสมเป็นนักเรียนที่ดี ตลอดจนรู้จักยับยั้งในการที่
จะประพฤติชั่วปฏิบัติให้ถูกต้องในทางที่ควร โรงเรียนจึงกาหนดวิธีการพิจารณาความผิดของนักเรียน
ไว้ดังนี้
1. ความผิดสถานเบา
1) แต่งกายผิดระเบียบของโรงเรียน
2) ส่งเสียงดังรบกวนผู้เรียน ไม่ว่าบนอาคาร หรือนอกอาคาร
3) ไม่รักษาความสะอาดห้องเรียน และบริเวณที่รับผิดชอบ
4) มาโรงเรียนสาย โดยไม่มีเหตุผล
5) ปกปิดความลับของนักเรียนที่กระทาความผิด
2. ความผิดปานกลาง
1) หนีเรียน ไม่เข้าเรียน
2) ดัดแปลงรถขับขี่รถเสียงดัง ก่อให้เกิดความราคาญ จอดรถนอกโรงเรียน
3) ไม่ไปตรวจเครื่องแต่งกาย ทรงผมตามที่กาหนด
4) แสดงกิริยา วาจาหยาบคายต่อครูหรือผู้อื่น
5) ขัดคาสั่งครูในเรื่องที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน
6) หลีกเลี่ยง หลบซ่อนไม่เข้าแถว
7) สูบบุหรี่ มีบุหรี่ พกพาอุปกรณ์หรือไม้ขีดไฟไว้ในครอบครอง
8) หนีออกนอกบริเวณโรงเรียน โดยไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่กาหนดไว้
9) ขีดเขียนข้อความที่ไม่สุภาพ หรือข้อความใด ๆ ลงเสื้อ กางเกงและตามฝาผนังห้องน้า
10) พดูจาขู่กรรโชกเพื่อนนักเรียนด้วยกัน
11) ดื่มสุรา ตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งในและนอกโรงเรียน
12) ประพฤติตัวไม่เหมาะสมในกรณีส่อไปในทางชู้สาว
13) ทะเลาะวิวาทกับเพื่อนนักเรียนด้วยกัน

14) เล่นการพนันทั้งในและนอกโรงเรียน
15) เที่ยวกลางคืนดึกดื่น และอยู่ในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม
16) นอกจากที่กล่าวมาทั้งหมด ให้อยู่ในดุลพินิจของครูที่พบเห็น
3. ความผิดสถานหนักร้ายแรง
1) นักเรียนแจ้งความเท็จต่อครู
2) หลีกเลี่ยง ขัดขืน ไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของโรงเรียนเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับหรือคาสั่งของครู
จนเกิดความเสียหายแก่โรงเรียน
3) นักเรียนทาลายทรัพย์สินของโรงเรียน ของครู ของนักเรียนด้วยกันและของสาธารณะ
4) แสดงกิริยากระด้างกระเดื่อง ก้าวร้าว หรือลบหลู่ครูและบุคลากรในโรงเรียน
5) ทาร้ายร่างกายผู้อื่น
6) เจตนาขโมยทรัพย์สินหรือสิ่งของผู้อื่น
7) เสพสุรามึนเมาหรือเสพสิ่งเสพติดให้โทษต่าง ๆ หรือมีไว้ในครอบครอง
8) นาสิ่งเสพติด ให้โทษต่าง ๆ หรือสิ่งมึนเมาเข้ามาเผยแพร่หรือจาหน่ายในโรงเรียน
9) ก่อการทะเลาะวิวาทถึงขั้นทาร้ายร่างกายเป็นกลุ่ม คณะ จนทาให้ผู้อื่นเกิดการบาดเจ็บ
10) ประพฤติตนในทางชู้สาว
11) นาอาวุธที่เป็นอันตรายเข้ามาในโรงเรียน
12) การกระทาใด ๆ อันเป็นความผิดทางอาญาจนถูกเจ้าหน้าที่ตารวจดาเนินคดีสั่งฟ้องศาลแล้ว
มีความผิดตามกล่าวหา
13) พฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่ได้ระบุในประเด็นนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของครูหรือผู้พบเห็น
หมวดที่ 3
การตัดคะแนนความประพฤติ บทลงโทษ และวิธีแก้ไข
ข้อที่
1
2
3
4
5
6

7

ประเภทความผิด
ด้านที่ 1 ด้านการเรียน
ปลอมลายเซ็นต์ผู้ปกครองครู/
มาสายหรือไม่เข้าแถว
ทิ้งอุปกรณ์การเรียนเช่น สมุด หนังสือ กระเป๋า ไว้ที่โรงเรียน
ไม่เข้าเรียนในแต่ละรายวิชา )วิชาละ(
ไม่เข้าร่วมกิจกรรม โฮมรูม/แนะแนว/บาเพ็ญประโยชน์
ด้านที่ 2 ด้านการแต่งกาย
ไม่มารับการตรวจเครื่องแต่งกาย ทรงผม
ผมยาว
เล็บยาว
ถุงเท้า ผิดระเบียบ
แต่งกายผิดระเบียบของโรงเรียน เช่น ปล่อยเสื้อออกนอก
กางเกง กระโปรง สวมเสื้อคนอื่น ไม่ปักจุด เลขประจาตัว

ตัดคะแนน

หมายเหตุ

40
5
10
5
5

ภาคทัณฑ์

30
10
5
5
5

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

29
30

สวมใส่เครื่องประดับมาโรงเรียน เช่น แหวน สร้อย ตุ้มหู กาไล
บิ๊กอาย ขนตาปลอม แต่งหน้าทาปาก
นักเรียนหญิงไม่สวมซับใน สวมซับในสีฉูดฉาด
สวมรองเท้าผิดระเบียบ
กระเป๋านักเรียนผิดระเบียบหรือกระเป๋าแฟชั่น
ด้านที่ 3 ด้านความประพฤติ
ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกฮอล์ทุกชนิดบุหรี่/
เสพสารเสพติดทุกชนิดหรือมีไว้ในครอบครอง
ลักขโมย จะโดยเจตนาหรือไม่ ยักยอก กรรโชกทรัพย์สิน
ทะเลาะวิวาทกับเพื่อนนักเรียนหรือบุคคลภายนอกทาให้เสีย
ชื่อเสียง
ชักชวนบุคคลภายนอกเข้ามาก่อการทะเลาะวิวาท
ยุยงให้เกิดความแตกแยกความสามัคคี หรือต่อต้านระเบียบ
วินัยของโรงเรียน
เล่นการพนันทุกชนิด
ทาลายทรัพย์สินของโรงเรียนหรือของผู้อื่น
มีพฤติกรรมส่อไปในทางชู้สาวหรืออนาจาร
มีพฤติกรรมชู้สาว
กลั่นแกล้ง รังแก บังคับ ขู่เข็ญ หรือกระทาการอื่นใดทั้งวาจา
หรือกระทาต่อผู้อื่นที่อ่อนแอกว่า
แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพก้าวร้าว ไม่เหมาะสมต่อครู/
ด้านที่ 4 ด้านการจราจร
ขับรถจักรยานยนต์ส่งเสียงดัง สร้างความราคาญในโรงเรียน
ขับรถจักรยานยนต์เข้ามาในโรงเรียนวันเรียนปกติ ไม่สวมหมวก
นิรภัยซ้อน/ 3
ไม่ปฏิบัติตามกฏจราจร เช่น จอดรถในที่ห้ามจอด ไม่จูงรถ
ด้านที่ 5 ด้านการดูแลรักษาความสะอาด
ทิ้งขยะสร้างความสกปรก ไม่ทาความสะอาดบริเวณทั้งภายใน
และภายนอกห้องเรียน และบริเวณพื้นที่รับผิดชอบ
ขีดเขียนตัวหนังสือ ข้อความ สัญลักษณ์หรือรูปภาพใด ๆ ที่ไม่
เหมาะสม ไม่ติดสติ๊กเกอร์ลวดลายต่าง ๆ ลงบนโต๊ะ เก้าอี้
ศาลา เสื้อ กางเกง และในห้องน้า ฝาผนังหรือที่สาธารณะ
ทั่วๆไปในโรงเรียน
ด้านที่ 6 ด้านเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ
พกพาอาวุธ มีด ปืน วัตถุระเบิด สนับมือ
จุดประทัด กระทาการให้เกิดเสียงดังก่อความราคาญหรือเป็น
อันตรายต่อผู้อื่น
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50
20

แก้พฤติกรรม

31
32
33
34
35
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38

เข้าร่วมกิจกรรมคณะสีไม่ถึง 80%
20
ไม่เข้าร่วมกิจกรรมสาคัญที่โรงเรียนจัดขึ้น
20
โพสต์ภาพไม่เหมาะสมในสื่อออนไลน์
20
โรงเรียนเชิญผู้ปกครองมาพบ แต่ไม่มาพบตามกาหนด
20
มีสื่อลามกอนาจารไว้ในครอบครอง เช่นซีดี ภาพ คลิปลามก
20
ทุจริตในการสอบ
30
ใช้โทรศัพท์ในเวลาเรียน
20
จอดรถจักรยานยนต์ไว้นอกโรงเรียน ตามบ้าน ร้านค้า ป่า ฯลฯ
20
เนื่องจากมาสาย หรือเจตนาหนีเรียน ไม่นาเข้ามาจอดในโรง
จอดรถของโรงเรียน
39 ออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือออกไปซื้อ
20
ของที่ร้านค้านอกโรงเรียน
40 เปิดไฟ เปิดน้า เปิดพัดลมทิ้งไว้ ไม่ปิด ไม่รักษาสมบัติส่วนรวม
10
41 นาอาหาร ขนม ของขบเคี้ยว และเครื่องดื่ม ขึ้นไปรับประทาน
10
บนอาคารเรียน
หมายเหตุ ความผิดอื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในเอกสารนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของครู และลงโทษตัดคะแนนตามความ
เหมาะสม หรือเปรียบเทียบความผิดใน 6 ด้าน
หลักปฏิบัติในการลงโทษนักเรียน
1. ความผิดครั้งแรกในกรณีโทษสถานเบา ว่ากล่าวตักเตือน อบรมสั่งสอน และชี้แนวทางปฏิบัติที่
ถูกต้อง และบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
2. กรณีนักเรียนกระทาความผิดถูกตัดคะแนน 40 คะแนน แสดงถึงการไม่ปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น ไม่
เคารพเชื่อฟังครู ต้องเชิญผู้ปกครองมาพบ กับทางโรงเรียน และทาทัณฑ์บน
3. กรณีนักเรียนกระทาความผิดในเรื่องเดียวกันจานวนหลายคน แต่การลงโทษจะแตกต่างกัน
ออกไปตามความผิดของนักเรียนที่กระทาผิดแต่ละคน ตลอดจนความหนักเบาของพฤติกรรมด้วย
4. การลงโทษนักเรียน
4.1 ว่ากล่าวตักเตือน ให้ครูทุกคนลงโทษนักเรียนได้
4.2 การตัดคะแนนความประพฤติให้ครูทุกคนสามารถตัดคะแนนความประพฤติได้ตาม
หลักเกณฑ์ว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤติ
4.3 เชิญผู้ปกครองมารับทราบและทาทัณฑ์บนให้เป็นอานาจรองผู้อานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
4.4 ตัดคะแนนความประพฤติ และบันทึกข้อมูลให้คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียนเสนอ
ความเห็นต่อผู้อานวยการโรงเรียน
4.5 ทากิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และปรับปรุงตนเอง ให้คณะกรรมการพิจารณา
บทลงโทษฝ่ายกิจการนักเรียนเสนอความเห็นต่อผู้อานวยการโรงเรียน
5. ในกรณีความผิดร้ายแรงให้ดาเนินการดังนี้
5.1 คณะกรรมการพิจารณาบทลงโทษ พิจารณาโทษตามระเบียบของโรงเรียน เสนอ
ผู้อานวยการโรงเรียน

นักเรียนที่ประพฤติฝ่าฝืนผิดระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน จะถูกพิจารณาลงโทษตามระเบียบ
ของโรงเรียนละทายวิทยา ปี พ .ศ.2557 ดังต่อไปนี้
1. ว่ากล่าวตักเตือน
2. ทาทัณฑ์บน
3. ตัดคะแนนความประพฤติ
4. ทากิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
1) ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมภายในโรงเรียน
2) พักการเรียน )5-7 วัน(

