1

ระเบียบโรงเรียนบ้านเวียงฝาง
ว่าด้วยความประพฤติ การปฏิบัติตนและการพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านเวียงฝาง
พุทธศักราช 2559
ด้วยทางโรงเรียนบ้านเวียงฝาง อาเภอฝาง จัง หวัดเชียงใหม่ เห็นสมควรที่จะกาหนดระเบียบของ
โรงเรียน ว่าด้วยการพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน ขึ้นเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารงานของ
โรงเรียน และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการส่งเสริมให้นักเรียนประพฤติตนในทางที่พึงประสงค์
ของโรงเรียน จึงได้กาหนดระเบียบว่าด้วยการพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน ไว้ดังต่อไปนี้
หมวดที่ 1
บททั่วไป
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนบ้านเวียงฝางว่าด้วยความประพฤติ การปฏิบัติ
ตนและการพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านเวียงฝาง พุทธศักราช 2561”
ข้อที่ 2 ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศใช้ เป็นต้นไป
ข้อที่ 3 ในระเบียบนี้
“โรงเรียน”
หมายถึง โรงเรียนบ้านเวียงฝาง อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
“นักเรียน”
หมายถึง นักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนบ้านเวียงฝาง
“ครู”
หมายถึง ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการในโรงเรียนบ้านเวียงฝาง
“ผู้อานวยการ” หมายถึง ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเวียงฝาง
“การพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน” หมายถึง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนที่
ประพฤติผิด หรือฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน โดยใช้กิจกรรม หรือการลงโทษาตามระดับความผิดที่
กระทา และการสนับสนุน ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม
“คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน” หมายถึง คณะกรรมการที่
ประกอบด้ว ย ครู ประจ าชั้น/ครูที่ป รึกษา หัว หน้าระดับ หัวหน้ า งานฝ่ายส่ ง เสริ ม ความประพฤตินั กเรีย น
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารทั่วไป รองผู้อานวยการโรงเรียน
“พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์” หมายถึง พฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออกในทางที่ผิด
ฝ่าฝืนต่อกฎระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียน กฎกระทรวงศึกษาธิการ กาหนดความประพฤติของนักเรียนและ
นักศึกษา พ.ศ.2548 ความประพฤติที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีงามของสังคม
“พฤติกรรมที่พึงประสงค์” หมายถึง พฤติกรรมที่นักเรีย นแสดงออกในทางที่ถูกที่
ควร กระท าความดี อั น เกิ ด ประโยชน์ ต่ อ ตนเอง ผู้ อื่ น และส่ ว นรวม สมควรได้ รั บการยกย่ อ ง เชิ ดชู เป็ น
แบบอย่างที่ดีและควรได้รับรางวัล
“การกระทาความผิด” หมายถึง การที่นักเรียนประพฤติผิด ฝ่าฝืนระเบียบ คาสั่ง
แนวปฏิบัติ ข้อบังคับของโรงเรียน หรื อกฎกระทรวงศึกษาธิการ กาหนดความประพฤติของนักเรียนและ
นักศึกษา พ.ศ. 2548
“ทากิจกรรม” หมายถึง การให้นักเรียนที่กระทาความผิด ทากิจกรรมบาเพ็ญตน
ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ส่วนรวม หรือสังคม
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“การลงโทษ” หมายถึง การด าเนิน การตามขั้นตอนที่กาหนดในกฎกระทรวง
ศึกษาธิการว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 และระเบียบของโรงเรียนจากมติ
ความเห็นชอบของเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษา ว่าโดยการลงโทษนักเรียน
ซึ่งพิจารณามอบหมายหรือดาเนินการลงโทษโดยผู้อานวยการ หรือผู้ที่ผู้อานวยการมอบมาย
ข้อ 5 ให้ผู้อานวยการ รองผู้อานวยการ หรือผู้ที่ผู้อานวยการมอบหมายเป็นผู้รักษาตาม
ระเบียบนี้
หมวดที่ 2
ว่าด้วยการปฏิบัติตนของนักเรียนโรงเรียนบ้านเวียงฝาง
ข้อ 6 แนวปฏิบัติทั่วไปของนักเรียนโรงเรียนบ้านเวียงฝาง
(1) ต้องยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และระบอบประชาธิปไตย
ของไทย
(2) ต้องเป็นผู้ที่ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความตั้งใจและเอาใจใส่ในการเรียน
(3) ต้องปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด
(4) ต้องรักษาศักดิ์ศรี เกียรติยศชื่อเสียง ของตนเองและโรงเรียน
(5) ต้องเคารพและมีกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ ครู ผู้พระคุณ และโรงเรียน
(6) ต้องสามัคคีกลมเกลียว ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน
(7) ต้องมีบุคลิกภาพสะอาด สุภาพเรียบร้อย ไม่มีรอยสัก สมกับเป็นผู้มีวัฒ นธรรม
อันดีงาม
(8) ต้องเป็นผู้อนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีอันดีงาม และธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
(9) ต้องมีความเสียสละต่อส่วนรวม ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว
(10) ต้องไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดและอบายมุขทั้งปวง
ข้อ 7 การปฏิบัติตนของนักเรียนในการมาโรงเรียน
(1) แต่งกายให้เรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบโรงเรียน
(2) จัดเตรียมสมุด หนังสือ และอุปกรณ์การเรียนตามตารางเรียนประจาวัน
(3) ทาความเคารพผู้ปกครองก่อนออกจากบ้าน
(4) โดยสารหรือขับขี่ยานพาหนะด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามกฎของจราจร
(5) มาโรงเรียนก่อนเวลา 07.50 น.
(6) ทาความเคารพครู ไหว้พระ และเดินเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบเมื่อมาถึงโรงเรียน
(7) เริ่มเข้าแถวเพื่อทากิจกรรมหน้าเสาธงเวลา 07.50 น.
(8) ออกจากโรงเรียนเมื่อถึงเวลาเลิกเยนเท่านั้น
ข้อ 8 การปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในห้องเรียน
(1) ต้องเข้าเรียนตรงต่อเวลา
(2) ต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เคารพเชื่อฟังคาสั่งครูผู้สอน
(3) รักษากิริยามารยาท ระเบียบวินัย ให้เรียบร้อย
(4) ดูแลรักษาความสะอาด เรียบร้อยของห้องเรียนและวัสดุครุภัณฑ์อยู่เสมอ
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(5) การเข้าและออกห้องเรียนต้องขออนุญาตและทาความเคารพครูผู้สอนก่อน
(6) ไม่นาอาหาร เครื่องดื่มใด ๆ เข้ามารับประทานในห้องเรียน
(7) ไม่ทาความสกปรก หรือเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ห้องเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต
(8) ไม่วิ่งเล่น ส่งเสียงดัง รบกวนครูผู้อื่นทั้งในและนอกเวลาเรียน
(9) ฟัง คิด และซักถามครูผู้สอนเมื่อมีปัญหาไม่เข้าใจ แล้วจดบันทึกไว้เสมอ
(10) เมื่อเปลี่ยนห้องหรือสถานที่เรียนต้องเดินแถวเป็นระเบียบไม่ส่งเสียงดัง
ข้อ 9 สิ่งที่นักเรียนต้องไม่นาเข้ามาในโรงเรียน
(1) อาวุธ สิ่งเทียมอาวุธ วัตถุระเบิด วัตถุอันตรายอื่นๆ
(2) สื่อลามกอนาจาร
(3) สิ่งเสพติดให้โทษ
(4) อุปกรณ์เกี่ยวกับการพนันทุกประเภท
(5) อุปกรณ์สื่อสารอิเลคทรอนิคส์ ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
ผู้อานวยการ เพื่อนามาใช้ในการศึกษาเท่านั้น
(6) เครื่องเล่นเพื่อการบันเทิงต่าง ๆ ยกเว้นสิ่งที่โรงเรียนส่งเสริม
(7) สิ่งของฟุ่มเฟือย เครื่องประดับ ของมีค่า ซึ่งไม่มีความจาเป็นต่อการเรียน
(8) อุปกรณ์ สิ่งพิมพ์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการจาหน่ายสินค้า
(9) บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่ผู้ปกครอง หรือคนในครอบครัว
(10) สัตว์เลี้ยง
(11) สิ่งที่ขัดต่อกฎหมายบ้านเมือง ระเบียบ ประกาศ แนวปฏิบัติใด ๆ ของราชการ
ข้อ 10 การแสดงความเคารพ
ก. ในห้องเรียน
(1) ครูเข้าสอน หรือเลิกการสอน ให้หัวหน้าห้องบอกทาความเคารพ
(2) เมื่อมีผู้มาเยี่ยมเยือน หรือมาให้ความรู้ ให้ครูผู้สอนแนะนาให้นักเรียน
รู้จัก ให้หัวหน้าห้องบอกทาความเคารพเช่นเดียวกับการเคารพครู
ข. นอกห้องเรียน
(1) แสดงความเคารพครูและผู้อาวุโส ด้วยการหยุดเดิน ยืนตรง ทาความ
เคารพด้วยการไหว้ หรือโค้งคานับ พร้อมกล่าวคาว่า “สวัสดีครับ” “สวัสดีค่ะ”
(2) กรณีนักเรียนไม่สามารถยกมือไหว้ได้ เนื่องจากถือสัมภาระสิ่งของอยู่ให้
นักเรียนหยุด ยืนตรง พร้อมกล่าวคาว่า “สวัสดีครับ” “สวัสดีค่ะ”
(3) การเดินผ่านครูหรือผู้อาวุโสกว่า นักเรียนต้องขออนุญาตและน้อมตัวลง
เล็กน้อย เมื่อเดินผ่านไป
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ข้อ 11 การปฏิบัติตนต่อเพื่อนนักเรียน
(1) มีความรักสามัคคี กลมเกลียวกัน
(2) ช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เพื่อนนักเรียนในทางที่ถูกที่ควร
(3) ยกย่อง ให้เกียรติแก่เพื่อนนักเรียนด้วยกัน
(4) พูดและแสดงกิริยามารยาทสุภาพ ต่อนักเรียนทุกคน
(5) เคารพนักเรียนรุ่นพี่ หรืออาวุโสกว่า
(6) ไม่ชักชวน ยุยงส่งเสริมให้ผู้อื่นประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ไม่เหมาะสม
(7) เคารพและปฏิบัติตามมติ แนวปฏิบัติของสภานักเรียน
ข้อ 12 การปฏิบัติตนในการสอบ
(1) แต่งกายให้เรียบร้อยตามระเบียบโรงเรียน
(2) ดูตารางสอบล่วงหน้าและเตรียมอุปกรณ์การทาข้อสอบให้พร้อมเสมอ
(3) ไปถึงสถานที่สอบล่วงหน้าเวลาพอสมควร
(4) ไม่เข้าห้องสอบก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ควบคุมห้องสอบ
(5) ไม่นาเอกสาร อุปกรณ์ใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าในห้องสอบ
(6) นั่งประจาที่นั่งสอบตามที่กาหนด
(7) กรอกข้อมูลประจาตัวผู้สอบ วิชาที่สอบ วันเวลาสอบ ให้ครบถ้วน
(8) ปฏิบัติตามคาชี้แจงในการสอบอย่างเคร่งครัด
(9) ไม่ทุจริต คัดลอก หรือให้ผู้อื่นคัดลอกคาตอบ โดยเด็ดขาด
(10) ปฏิบัติตนสุภาพ ไม่พูดคุยกับผู้อื่นในขณะสอบ โดยไม่ได้รับอนุญาต
(11) ไม่ออกห้องสอบก่อนเวลาที่กาหนด
(12) เมื่อส่งข้อสอบและออกจากห้องสอบแล้วไม่ส่งเสียงหรือทากิริยารบกวนผู้อื่น
ข้อ 13 การร่วมกิจกรรมของทางโรงเรียน
ในการจัดการศึกษาของทางโรงเรียนนั้น จาเป็นต้องจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ทั้ง ใน
และนอกหลักสูตร เพื่อส่งเสริมให้นั กเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ ดังนั้นเมื่อโรงเรียน
กาหนดหรือแจ้งให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมใด ๆ ก็ตาม นักเรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมอย่างตั้งใจ ตามวัน และ
สถานที่ที่จัดกิจกรรมนั้นอย่างเคร่งครัด ยกเว้นมีเหตุจาเป็น ให้นาผู้ปกครองมาขออนุญาตก่อนเสมอ
ข้อ 14 การร่วมกิจกรรมนอกโรงเรียน
นัก เรีย นมีค วามประสงค์จ ะไปร่ ว มกิ จ กรรมอื่น ๆ กั บ หน่ ว ยงาน องค์ก ร ชุ ม ชน
ภายนอก ในเวลาเรียนซึ่งไม่ใ ช่กิจกรรมที่โรงเรียนจั ดขึ้น หรือเป็น กิจกรรมที่ขัดต่ อระเบีย บของโรงเรีย น
นักเรียนต้องแจ้งให้ผู้ที่จะนานักเรียนไปร่วมกิจกรรมขออนุญ าตมายังโรงเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร หรือมี
ผู้ปกครองมาอนุญาตกับทางโรงเรียน เมื่อได้รับอนุญาตจึงสามารถไปร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้
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ข้อ 15 การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
เมื่อนักเรียนมีความจาเป็นต้องออกนอกบริเวณโรงเรียนในเวลาเรียน ให้นักเรียนถือ
ปฏิบัติตามระเบียบ และขั้นตอนวิธี โรงเรียนกาหนดไว้อย่างเคร่งครัด และต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(1) มีผู้ปกครองมาเป็นผู้ขอรับออกจากบริเวณโรงเรียนโดยมีเหตุผลความจาเป็น
(2) มีครูเป็นผู้รับรองว่ามีเหตุผลความจาเป็นต้องออกนอกบริเวณโรงเรียน
(3) เป็นนักเรียนที่เข้ามาเรียนในวันที่อนุญาต
(4) แต่งกายด้วยชุดนักเรียนโรงเรียนบ้านเวียงฝาง
การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนต้องปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
(1) ผู้ปกครองหรือครู นานักเรียนมาแจ้งเหตุผลความจาเป็นและช่วงเวลาที่ต้องขอ
อนุญ าตนานักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน โดยให้บันทึกขออนุญาตตามแบบที่คณะกรรมการฝ่ายบริหาร
ทั่วไปกาหนด
(2) นักเรียนนาแบบบันทึกไปแจ้งครูประจาชั้น หรือครูที่ปรึกษา และครูเวรประจา
วันที่ขออนุญาตลงนามรับทราบการขออนุญาต
(3) ให้หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมความประพฤตินักเรียนเป็นผู้ลงนามอนุญาตในแบบบันทึก
แล้วบันทึกข้อมูลการขออนุญาตของนักเรียนที่ขออนุญาต
ข้อ 16 การใช้พาหนะในโรงเรียน
(1) ห้า มนักเรี ยนนารถยนต์ม าโรงเรียน และขับขี่ รถจักรยานยนต์ จักรยานหรื อ
ยานพาหนะใด ๆ บริเวณโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต ในวันและเวลาราชการ
(2) ให้สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่มีการขับขี่รถจักรยานยนต์
(3) ห้ามนารถจักรยานยนต์ที่ดัดแปลงสภาพ ซึ่งส่งผลต่อความปลอดภัยในการขับขี่
ผิดต่อกฎหมาย หรือสร้างความเดือดร้อน ราคาญแต่ผู้อื่นเข้ามาในโรงเรียน
(4) นักเรียนหยุดรถ ดับเครื่องยนต์ แล้วจูงจักรยานยนต์ จักรยาน เมื่อมาถึงหน้า
ประตูโรงเรียน เพื่อทาความเคารพครู นารถไปจอดไว้ในโรงจอดรถหรือสถานที่ ที่โรงเรียนจัดให้จอดพร้อมล็อค
หรือใส่กุญแจเพื่อความปลอดภัยทุกครั้ง
(5) นักเรียนที่โดยสารมากับรถยนต์รับส่ง นักเรียน หรือรถประจาทางให้ลงที่หน้า
โรงเรียนแล้วเดินเป็นแถวเข้าโรงเรียน ทาความเคารพครูอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย สาหรับการขึ้นรถกลับ
บ้านหลังเลิกเรียน ให้นักเรียนขึ้นรถตามจุดที่โรงเรียนกาหนดเท่านั้น
ข้อ 17 การใช้อาคารเรียน สถานที่ ห้องปฏิบัติการ และห้องพิเศษ
(1) ห้ามเข้าห้องโดยไม่ได้รับอนุญาตจากครูประจาห้องนั้น ๆ
(2) ปฏิบัติตามระเบียบการใช้อาคาร ห้องปฏิบัติการ ห้องพิเศษต่างๆ ตามระเบียบ
การใช้ห้อง และควรมีครูเป็นผู้ดูแลอย่างเคร่งครัด
(3) ไม่เคลื่อนย้าย หรือเปลี่ยนแปลงวัสดุ อุปกรณ์ใด ๆ ในห้องโดยเด็ดขาด
ข้อ 18 ประกาศนี้ ถือเป็นแนวปฏิบัติ เพื่อให้นักเรียนได้อยู่ร่วมกันในโรงเรียนอย่างเป็นสุข
ได้รับความสะดวกและปลอดภัย หากนักเรียนคนใดฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบัติตาม ถือว่ากระทาผิดระเบียบ
จะถูกลงโทษตามระเบียบของโรงเรียน
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หมวดที่ 3
ว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งกายของนักเรียน
ข้อ 19 เครื่องแบบและการแต่งกายของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
1. นักเรียนชายชั้นประถม
1.1 เสื้อ แบบคอเชิ้ต ผ่าหน้าติดกระดุม ผ้าขาวเกลี้ยง ไม่มีลวดเกลี้ยงไม่มี
ลวดลาย ไม่บางเกินไป แขนยาว เพียงคอศอก ปลายแขนตรง ขนาดตัวเสื้อพอเหมาะกับตัว ไม่รัดเอว ด้านบน
ซ้ายติดซ้ายกระเป๋าขนาด 7-10 เซนติเมตร ชายเสื้อเก็บเข้าในกางเกง
1.2 เครื่องหมายโรงเรียน ปักที่อกด้านขวา ปักอักษร ว.ฝ. ด้วยด้ายหรือ
ไหมสีน้าเงินเข้มความสูง 1.5 เซนติเมตร และปักเลขประจาตัวเป็นเลขไทย ความสูง 1 เซนติเมตร ต่าลงมา
จากอักษรย่ อ ว.ฝ. 1 เซนติ เมตร หน้ าอกด้า นซ้า ยปัก ชื่อ -นามสกุ ล ภาษาไทย ด้ วยอักษรขนาดความสู ง
1 เซนติ เ มตร ปั ก ชื่ อ -นามสกุ ล เป็ น ภาษาอั ง กฤษ ต่ าลงมาจากชื่ อ -นามสกุ ล ภาษาไทย 1 เซนติ ด เมตร
ขนาดตัวอักษร 1 เซนติเมตร
1.3 กางเกง กางเกงขาสั้น สีที่ใช้เป็นสีกากีเท่านั้น ยาวกว่าเข่าเล็กน้อย
1.4 ถุ ง เท้ า ถุ ง เท้ า แบบธรรมดาสี ข าวพั บ ปลาย ไม่ มี สี อื่ น ปะปน ไม่ มี
ลวดลาย ไม่รูดหรือม้วนกลม
1.5 รองเท้า ถ้าแต่ชุดนักเรียนต้องสวมรองเท้าหนัง หรือผ้าใบ สีน้าตาล
แบบหุ้มส้น หุ้มปลายเท้า แบบมีสายรัดหลังเท้าเท่านั้น ถ้าแต่งชุดพละ ให้สวมรองเท้าผ้าใบสีดา ตามระเบียบ
ของโรงเรียน
1.6 ผม ไว้ผมสั้นเหมาะสมกับสภาพความเป็นนักเรียน ให้ตัดสั้นทั้งและ
ด้านข้างด้านหลังเกรียนทั้ง 3 ด้าน ด้านบนยาวไม่เกิน 1 เซนติเมตร ด้านข้างเกรียนให้เห็นตีนผม ปลายผม
ด้านหน้ายาวไม่เกิน 2 เซนติเมตร ห้ามตัดรองทรง ห้ามไว้จอน ห้ามกันผม ห้ามไว้หนวดเครา ห้ามแต่งผมด้วย
เจล มูส โฟมหรือสเปรย์ น้ามันใส่ผม ห้ามเปลี่ยนสีผม
1.7 เครื่องประดับของมีค่า ห้ามสวมสร้อยคอทองคา สร้อยคอนาค ตุ้มหู
สร้อยข้อมือ กาไล แหวน ฯลฯ ยกเว้นสร้อยเงินชนิดยาว สร้อยผ้าร่มสาหรับห้อยพระ
1.8 การแต่ง กายชุดกิจกรรมลูกเสือ นักเรียนแต่ง กายด้วยเครื่องแบบ
ลูกเสือให้ถูกต้องตามระเบียบคณะลูกเสือแห่งชาติ
1.9 การแต่ง กายชุดพื้นเมือง นักเรียนต้องแต่ง กายชุดพื้นเมือง หรือชุด
ประจาเผ่าชาติพันธุ์ของตนเองทุกวันศุกร์ที่มีการเรียน เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณี
1.10 การแต่งกายชุดพละศึกษา นักเรียนต้องใช้เสื้อพละศึกษาแบบของ
โรงเรียน และกางเกงให้ใส่กางเกงวอร์มขายาว ผ้าสีดา สีกรมท่า ไม่มีลวดลาย
2. นักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษา
2.1 เสื้อ แบบคอบัว ผ่าหน้าลับครึ่ง ผ้าขาวลายเกลี้ยงไม่มีลวดลาย ไม่บาง
เกินไป แขนยาวเพียงคอศอก ปลายแขนตรง ขนาดตัวเสื้อพอเหมาะกับตัว ไม่รัดเอว ริมขอบล่างขวาติดกระเป๋า
ขนาด 7-10 เซนติเมตร ชายเสื้อปล่อยไว้นอกกระโปรง
2.2 เครื่องหมายโรงเรียน ปักที่อกด้านขวา ปักอักษร ว.ฝ. ด้วยด้ายหรือ
ไหมสีน้าเงินเข้มความสูง 1.5 เซนติเมตร และปักเลขประจาตัวเป็นเลขไทย ความสูง 1 เซนติเมตร ต่าลงมา

7

จากอักษรย่ อ ว.ฝ. 1 เซนติ เมตร หน้ าอกด้า นซ้า ยปัก ชื่อ -นามสกุ ล ภาษาไทย ด้ วยอักษรขนาดความสู ง
1 เซนติ เ มตร ปั ก ชื่ อ -นามสกุ ล เป็ น ภาษาอั ง กฤษ ต่ าลงมาจากชื่ อ -นามสกุ ล ภาษาไทย 1 เซนติ ด เมตร
ขนาดตัวอักษร 1 เซนติเมตร
2.3 โบว์ นักเรียนต้องผูกโบว์สีกรมท่า โดยไม่รัดหรือหลวมจนเกินไป
2.4 กระโปรง สี ที่ ใ ช้ ใ ห้ ใ ช้ สี ก รมท่ า หรื อ สี น้ าเงิ น เท่ า นั้ น ด้ า นหน้ า และ
ด้ า นหลั ง พั บ เป็ น กลี บ ข้ า งละ 3 กลี บ หั น กลี บ ออกด้ า นนอก เย็ บ ตะเข็ บ ทั บ กลี บ ของของล่ า งลงมา 12
เซนติเมตร ความยาวของกระโปรงจากใต้เข่าลงไปไม่เกิน 10 เซนติเมตร
2.5 ถุงเท้า ถุงเท้าธรรมดาสีขาว พับปลายไม่มีสีอื่นปะปน ไม่มีลวดลาย ไม่
รูดหรือม้วนกลม
2.6 รองเท้า รองเท้า ถ้าแต่ชุดนักเรียนต้องสวมรองเท้าหนัง หรือผ้าใบ
สีด า แบบหุ้ ม ส้ น หุ้ ม ปลายเท้ า แบบมี สายรั ด หลั ง เท้ า เท่ า นั้ น ถ้ า แต่ ง ชุ ด พละ ให้ ส วมรองเท้ า ผ้ า ใบสี ด า
ตามระเบียบของโรงเรียน
2.7 ผม ไว้ผมยาวถักเปีย 2 หาง เริ่มจากบนหูเหลือปลาย 1 นิ้วครึ่ง – 2
นิ้ว ผูกริบบิ้นสีน้าเงินขนาดกว้าง 1 เซนติเมตรเท่านั้น และติดกิ๊บสีดา ในกรณีไว้ทุกข์ เมื่อญาติเสียชีวิตหรือทาง
โรงเรียนประกาศให้ไว้ทุกข์ อนุญาตให้ผูกโบว์สีดา ขนาดกว้าง 1 เซนติเมตร เท้านั้น และติดกิ๊บสีดา ห้ามซอย
ดัด สไลด์ เปลี่ยนสีผม ห้ามแต่งผมด้วย เจล มูส โฟม หรือสเปรย์ น้ามันใส่ผม เป็นต้น
2.8 เครื่องประดับของมีค่า ห้ามสวมสร้อยคอทองคา สร้อยคอนาค ตุ้มหู
สร้อยข้อมือ กาไล แหวน ฯลฯ ยกเว้นสร้อยเงินชนิดยาว สร้อยผ้าร่มสาหรับห้อยพระ
2.9 เครื่ อ งแบบยุว กาชาด นั ก เรีย นต้ อ งแต่ ง ชุ ด กาชาดให้ ถู ก ต้ อ งตาม
ระเบียบของยุวกาชาด
2.10 การแต่งกายชุดพละศึกษา นักเรียนต้องใช้เสื้อพละศึกษาแบบของ
โรงเรียน และกางเกงให้ใส่กางเกงวอร์มขายาวผ้า สีดา สีกรมท่า ไม่มีลวดลาย
2.11 การตกแต่งใบหน้า ห้ามใช้เครื่องสาอางใด ๆ ตกแต่งบริเวณใบหน้า
หรือส่วนใดของร่างกายที่ไม่ เหมาะสมกับสภาพนั กเรียน ให้ใช้สบู่ แป้ง ฝุ่นทาความสะอาดส่วนต่ าง ๆของ
ร่างกายได้ในบางกรณี เช่น หลังจากเรียนพละศึกษาหรือทากิจกรรมของโรงเรียน และห้ามตกแต่งใบหน้าโดย
วิธีการต่าง ๆ ที่ผิดธรรมชาติ ยกเว้นเมื่อได้รับอนุญ าตในกิจกรรมที่นอกเหนือจากการเรียน เช่น การแสดง
การรา เป็นต้น
3. นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษา
3.1 เสื้อ แบบคอเชิ้ต ผ่าหน้าติดกระดุม ผ้าขาวเกลี้ยง ไม่มีลวดเกลี้ยงไม่มี
ลวดลาย ไม่บางเกินไป แขนยาว เพียงคอศอก ปลายแขนตรง ขนาดตั วเสื้อพอเหมาะกับตัว ไม่รัดเอว ด้านบน
ซ้ายติดซ้ายกระเป๋าขนาด 7-10 เซนติเมตร ชายเสื้อเก็บเข้าในกางเกง
3.2 เครื่องหมายโรงเรียน ปักที่อกด้านขวา ปักอักษร ว.ฝ. ด้วยด้ายหรือ
ไหมสีน้าเงินเข้มความสูง 1.5 เซนติเมตร และปักเลขประจาตัวเป็นเลขไทย ความสูง 1 เซนติเมตร ต่าลงมา
จากอักษรย่ อ ว.ฝ. 1 เซนติ เมตร หน้ าอกด้า นซ้า ยปัก ชื่อ -นามสกุ ล ภาษาไทย ด้ วยอักษรขนาดความสู ง
1 เซนติ เ มตร ปั ก ชื่ อ -นามสกุ ล เป็ น ภาษาอั ง กฤษ ต่ าลงมาจากชื่ อ -นามสกุ ล ภาษาไทย 1 เซนติ ด เมตร
ขนาดตัวอักษร 1 เซนติเมตร
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3.3 กางเกง กางเกงขาสั้น สีที่ใช้เป็นสีดาเท่านั้น ยาวกว่าเข่าเล็กน้อย
3.4 ถุ ง เท้ า ถุ ง เท้ า แบบธรรมดาสี ข าวพั บ ปลาย ไม่ มี สี อื่ น ปะปน ไม่ มี
ลวดลาย ไม่รูดหรือม้วนกลม
3.5 รองเท้ า ถ้ า แต่ ชุ ด นั ก เรี ย นต้ อ งสวมรองเท้ า หนั ง หรื อ ผ้ า ใบ สี ด า
แบบหุ้มส้น หุ้มปลายเท้า แบบมีสายรัดหลังเท้าเท่านั้น ถ้าแต่งชุดพละ ให้สวมรองเท้าผ้าใบสีดา ตามระเบียบ
ของโรงเรียน
3.6 ผม ไว้ผมสั้นเหมาะสมกับสภาพความเป็นนักเรียน ให้ตัดสั้นทั้งและ
ด้านข้างด้านหลังเกรียนทั้ง 3 ด้าน ด้านบนยาวไม่เกิน 2 เซนติเมตร ด้านข้างเกรียนให้เห็นตีนผม ปลายผม
ด้านหน้ายาวไม่เกิน 3 เซนติเมตร ห้ามตัดรองทรง ห้ามไว้จอน ห้ามกันผม ห้ามไว้หนวดเครา ห้ามแต่งผมด้วย
เจล มูส โฟมหรือสเปรย์ น้ามันใส่ผม ห้ามเปลี่ยนสีผม
3.7 เครื่องประดับของมีค่า ห้ามสวมสร้อยคอทองคา สร้อยคอนาค ตุ้มหู
สร้อยข้อมือ กาไล แหวน ฯลฯ ยกเว้นสร้อยเงินชนิดยาว สร้อยผ้าร่มสาหรับห้อยพระ
3.8 การแต่ง กายชุดกิจกรรมลูกเสือ นักเรียนแต่ง กายด้วยเครื่องแบบ
ลูกเสือให้ถูกต้องตามระเบียบคณะลูกเสือแห่งชาติ
3.9 การแต่ง กายชุดพื้นเมือง นักเรียนต้องแต่ง กายชุดพื้นเมือง หรือชุด
ประจาเผ่าชาติพันธุ์ของตนเองทุกวันศุกร์ที่มีการเรียน เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณี
3.10 การแต่งกายชุดพละศึกษา นักเรียนต้องใช้เสื้อพละศึกษาแบบของ
โรงเรียน และกางเกงให้ใส่กางเกงวอร์มขายาวผ้า สีดา สีกรมท่า ไม่มีลวดลาย
4. นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษา
4.1 เสื้อ แบบกะลาสีเรือ ผ้าขาวลายเกลี้ยงไม่มีลวดลาย ไม่ บางเกินไป
แขนยาวเพีย งคอศอก ปลายแขนจีบ เล็กน้ อย ขนาดตั วเสื้อ พอเหมาะกั บตัว ไม่รัด เอว ริมขอบล่างขวาติ ด
กระเป๋าขนาด 7-10 เซนติเมตร ชายเสื้อปล่อยไว้นอกกระโปรง
4.2 เครื่องหมายโรงเรียน ปักที่อกด้านขวา ปักอักษร ว.ฝ. ด้วยด้ายหรือ
ไหมสีน้าเงินเข้มความสูง 1.5 เซนติเมตร และปักเลขประจาตัวเป็นเลขไทย ความสูง 1 เซนติเมตร ต่าลงมา
จากอักษรย่ อ ว.ฝ. 1 เซนติ เมตร หน้ าอกด้า นซ้า ยปัก ชื่อ -นามสกุ ล ภาษาไทย ด้ วยอักษรขนาดความสู ง
1 เซนติ เ มตร ปั ก ชื่ อ -นามสกุ ล เป็ น ภาษาอั ง กฤษ ต่ าลงมาจากชื่ อ -นามสกุ ล ภาษาไทย 1 เซนติ ด เมตร
ขนาดตัวอักษร 1 เซนติเมตร
4.3 โบว์ นัก เรี ย นต้ อ งผูก โบว์ หูก ระต่า ยสี ก รมท่ า โดยไม่รั ด หรือ หลวม
จนเกินไป
4.4 กระโปรง สี ที่ ใ ช้ ใ ห้ ใ ช้ สี ก รมท่ า หรื อ สี น้ าเงิ น เท่ า นั้ น ด้ า นหน้ า และ
ด้านหลัง พับเป็นกลีบข้างละ 3 กลีบ หันกลีบออกด้านหน้า เย็บตะเข็บทับกลีบของของล่างกระโปรงลงมา
6-12 เซนติเมตร ความยาวของกระโปรงจากใต้เข่าลงไปไม่เกิน 10 เซนติเมตร
4.5 ถุงเท้า ถุง เท้าธรรมดาสีขาว พับปลายไม่มีสีอื่นปะปน ไม่มีลวดลาย
ไม่รูดหรือม้วนกลม
4.6 รองเท้า รองเท้า ถ้าแต่ชุดนักเรียนต้องสวมรองเท้าหนั ง หรือผ้าใบ
สีด า แบบหุ้ ม ส้ น หุ้ ม ปลายเท้ า แบบมี สายรั ด หลั ง เท้ า เท่ า นั้ น ถ้ า แต่ ง ชุ ด พละ ให้ ส วมรองเท้ า ผ้ า ใบสี ด า
ตามระเบียบของโรงเรียน
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4.7 ผม ไว้ผมยาวถักเปีย 2 หาง เริ่มจากบนหูเหลือปลาย 1 นิ้วครึ่ง – 2
นิ้ว ผูกริบบิ้นสีน้าเงินขนาดกว้าง 1 เซนติเมตรเท่านั้น และติดกิ๊บสีดา ในกรณีไว้ทุกข์ เมื่อญาติเสียชีวิตหรือทาง
โรงเรียนประกาศให้ไว้ทุกข์ อนุญาตให้ผูกโบว์สีดา ขนาดกว้าง 1 เซนติเมตร เท้านั้น และติดกิ๊บสีดา ห้ามซอย
ดัด สไลด์ เปลี่ยนสีผม ห้ามแต่งผมด้วย เจล มูส โฟม หรือสเปรย์ น้ามันใส่ผม เป็นต้น
4.8 เครื่องประดับของมีค่า ห้ามสวมสร้อยคอทองคา สร้อยคอนาค ตุ้มหู
สร้อยข้อมือ กาไล แหวน ฯลฯ ยกเว้นสร้อยเงินชนิดยาว สร้อยผ้าร่มสาหรับห้อยพระ
4.9 เครื่ อ งแบบยุว กาชาด นั ก เรีย นต้ อ งแต่ ง ชุ ด กาชาดให้ ถู ก ต้ อ งตาม
ระเบียบของยุวกาชาด
4.10 การแต่งกายชุดพละศึกษา นักเรียนต้องใช้เสื้อพละศึกษาแบบของ
โรงเรียน และกางเกงให้ใส่กางเกงวอร์มขายาวผ้า สีดา สีกรมท่า ไม่มีลวดลาย
4.11 การตกแต่งใบหน้า ห้ามใช้เครื่องสาอางใด ๆ ตกแต่งบริเวณใบหน้า
หรือส่วนใดของร่างกายที่ไม่ เหมาะสมกับสภาพนั กเรียน ให้ใช้สบู่ แป้ง ฝุ่นทาความสะอาดส่วนต่ าง ๆของ
ร่างกายได้ในบางกรณี เช่น หลังจากเรียนพละศึกษาหรือทากิจกรรมของโรงเรียน และห้ามตกแต่งใบหน้าโดย
วิธีการต่าง ๆ ที่ผิดธรรมชาติ ยกเว้นเมื่อได้รับอนุญ าตในกิจกรรมที่นอกเหนือจากการเรียน เช่น การแสดง
การรา เป็นต้น
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หมวดที่ 4
ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนบ้านเวียงฝาง
นั ก เรี ย นที่ ก ระท าความผิ ด ทางโรงเรี ย นบ้ า นเวี ย งฝางจะพิ จ ารณาลงโทษตามระเบี ย บ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษาพ.ศ. ๒๕๔๘ โดยระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่
18 มกราคม พ.ศ. 2548 และระเบียบของโรงเรียนจากมติความเห็นชอบของเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน
และคณะกรรมการสถานศึกษา ว่าโดยการลงโทษนักเรียนดังมีรายละเอียดดังนี้

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๘
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.
๒๕๔๖ รั ฐมนตรี ว่า การกระทรวงศึก ษาธิก าร จึง วางระเบี ยบว่ าด้ วยการลงโทษนั ก เรี ยนและนัก ศึก ษาไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและ
นักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ ยกเลิ กระเบี ยบกระทรวงศึกษาธิ การว่า ด้ว ยการลงโทษนักเรีย นหรือนั กศึ กษา
พ.ศ. ๒๕๔๓
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา” หมายความว่า ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ผู้อานวยการ
อธิ ก ารบดี หรื อ หั ว หน้ า ของโรงเรี ย นหรื อ สถานศึ ก ษาหรื อ ต าแหน่ง ที่ เ รี ย กชื่ อ อย่ า งอื่ น ของโรงเรี ย นหรื อ
สถานศึกษานั้น
“กระทาความผิด ” หมายความว่า การที่นักเรียนหรือนักศึกษาประพฤติฝ่ าฝืนระเบีย บ
ข้อบังคับของสถานศึกษา หรือของกระทรวงศึกษาธิการ หรือกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤติของนักเรียน
และนักศึกษา
“การลงโทษ” หมายความว่า การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทาความผิด โดยมีความ
มุ่งหมายเพื่อการอบรมสั่งสอน
ข้อ ๕ โทษที่จะลงโทษแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทาความผิด มี ๔ สถาน ดังนี้
(๑) ว่ากล่าวตักเตือน
(๒) ทาทัณฑ์บน
(๓) ตัดคะแนนความประพฤติ
(๔) ทากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
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ข้อ ๖ ห้ามลงโทษนักเรียนและนักศึกษาด้วยวิธีรุนแรง หรือแบบกลั่นแกล้ง หรือลงโทษด้วย
ความโกรธ หรือด้วยความพยาบาท โดยให้คานึง ถึง อายุของนักเรียนหรือนักศึกษา และความร้ายแรงของ
พฤติการณ์ประกอบการลงโทษด้วย
การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาให้เป็นไปเพื่อเจตนาที่จะแก้นิสัยและความประพฤติไม่ดีของ
นักเรียนหรือนักศึกษาให้รู้สานึกในความผิด และกลับประพฤติตนในทางที่ดีต่อไป
ให้ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา หรือผู้ที่ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษามอบหมายเป็น
ผู้มีอานาจในการลงโทษนักเรียน นักศึกษา
ข้อ ๗ การว่ากล่าวตักเตือน ใช้ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษากระทาความผิดไม่ร้ายแรง
ข้อ ๘ การทาทัณฑ์บนใช้ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษาที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับสภาพ
นักเรียนหรือนักศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา หรือกรณีทาให้เสื่อมเสีย
ชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของสถานศึกษา หรือฝ่าฝืนระเบียบของสถานศึกษา หรือได้รับโทษว่ากล่าวตักเตือน
แล้ว แต่ยังไม่เข็ดหลาบ
การท าทัณ ฑ์บนให้ท าเป็ นหนั ง สือ และเชิ ญ บิด ามารดาหรือ ผู้ปกครองมาบันทึ กรับ ทราบ
ความผิดและรับรองการทาทัณฑ์บนไว้ด้วย
ข้อ ๙ การตัดคะแนนความประพฤติ ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการตัดคะแนน
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาของแต่ละสถานศึกษากาหนด และให้ทาบันทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน
ข้อ ๑๐ ทากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ใช้ในกรณีที่นักเรียนและนักศึกษากระทา
ความผิดที่สมควรต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด
ข้อ ๑๑ ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้และให้มีอานาจ
ตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘
อดิศัย โพธารามิก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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หมวดที่ 5
ประเภทของการกระทาความผิด การตัดคะแนนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และการลงโทษหรือปรับ
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
ข้อ 20 นั ก เรี ย นที่ ก ระท าผิ ด โดยมีพ ฤติก รรมที่ถู ก กาหนดในกฎกระทรวงก าหนดความ
ประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน โดยให้ยึดถือ
พฤติกรรมนี้เป็นการกระทาผิดนักเรียน และระเบียบของโรงเรียนจากมติความเห็นชอบของเครือข่ายผู้ปกครอง
นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษา ว่าโดยการลงโทษนักเรียน

กฎกระทรวง
กาหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๘
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.
๒๕๔๖ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙
ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของ
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย บั ญ ญั ติ ใ ห้ ก ระท าได้ โ ดยอาศั ย อ านาจตามบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ นักเรียนและนักศึกษาต้องไม่ประพฤติตน ดังต่อไปนี้
(๑) หนีเรียนหรือออกนอกสถานศึกษาโดยไม่ได้รับอนุญาตในช่วงเวลาเรียน
(๒) เล่นการพนัน จัดให้มีการเล่นการพนัน หรือมั่วสุมในวงการพนัน
(๓) พกพาอาวุธหรือวัตถุระเบิด
(๔) ซื้อ จาหน่าย แลกเปลี่ยน เสพสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ สิ่งมึนเมา บุหรี่ หรือยา
เสพติด
(๕) ลักทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ ข่มขู่ หรือบังคับขืนใจเพื่อเอาทรัพย์บุคคลอื่น
(๖) ก่อ เหตุ ทะเลาะวิว าท ทาร้ายร่างกายผู้อื่ น เตรีย มการหรือกระท าการใดๆ อันน่ าจะ
ก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน
(๗) แสดงพฤติกรรมทางชู้สาวซึ่งไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ
(๘) เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี
(๙) ออกนอกสถานที่พักเวลากลางคืน เพื่อเที่ยวเตร่หรือรวมกลุ่ม อันเป็นการสร้างความ
เดือดร้อนให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
ข้อ ๒ ให้โรงเรียนหรือสถานศึกษากาหนดระเบียบว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนและ
นักศึกษาได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
จาตุรนต์ ฉายแสง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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ข้อ 21 การกระทาความผิดถูกกาหนดระดับความผิดไว้ 4 ระดับ คือ
(1) ความผิดระดับสถานเบา
(2) ความผิดสถานกลาง
(3) ความผิดสถานหนัก
(4) ความผิดสถานร้ายแรง
ข้อ 22 นักเรีย นทุกคนมีคะแนนพฤติก รรม 100 คะแนน เมื่อเริ่ม เข้าศึก ษาในโรงเรีย น
บ้านเวียงฝาง ยกเว้นนักเรียนที่ถูกทาทัณฑ์บนในปีการศึกษาที่ผ่านมาให้มีคะแนนสะสมเท่าที่ มี ระเบียบนี้
นักเรียนจะถูกตัดคะแนนเมื่อมีความประพฤติที่ไม่พึงประสงค์ โดยให้แบ่งระดับความผิด ลักษณะการกระทาผิด
เกณฑ์ก ารตัดคะแนนพฤติกรรม ตามระเบี ยบของโรงเรี ยนจากมติความเห็น ชอบของเครือ ข่ายผู้ป กครอง
นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษา ว่าด้วยการลงโทษนักเรียน ดังนี้
ระดับความผิด
ลักษณะการกระทาผิด
ตัดคะแนนพฤติกรรม
- ทิ้งขยะไม่ถูกที่หรือก่อความสกปรกในโรงเรียน
-3

สถานเบา

สถานกลาง

- เข้าห้องเรียนช้า

-3

- ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น

-3

- มาโรงเรียนสาย

-5

- รับประทานอาหารเครื่องดื่มในเวลาเรียน

-5

- ไม่ทาเวรหรือทาหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

-5

- ขับขี่ยานพาหนะในโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต

-5

- แต่งกายหรือไว้ทรงผมผิดระเบียบ

-5

- ไม่นาข่าวสารหรือจดหมายไปแจ้งผู้ปกครอง

-5

- ไม่สวมหมวกนิรภัย

-5

- ขาดเรียนโดยไม่มีเหตุผลจาเป็น

- 10

- ไม่ร่วมกิจกรรมของทางโรงเรียน

- 10

- กริยา วาจาไม่สุภาพ พูดเท็จ ให้การเท็จ

- 10

- กลั่นแกล้ง รังแกผู้อื่น

- 10

- นาสิ่งของต้องห้าม ไม่เหมาะสมมาโดยไม่ได้รับอนุญาต

- 10

- ยุยง ส่งเสริมให้ผู้อื่นกระทาความผิด

- 10

- โพสต์ภาพ หรือข้อความไม่เหมาะสมบนสื่อสังคม
ออนไลน์

- 10
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สถานหนัก

- .ใช้ยานพาหนะที่ดัดแปลงก่อให้เกิดอันตราย และสร้าง
ความราคาญ

- 10

- ไม่จอดยานพาหนะในโรงจอดรถ

-10

- สักตามร่างกาย

-10

- เมื่อเห็นหรือทราบเหตุการณ์ไม่เข้าระงับ หรือแจ้งครู
ทาให้ก่อเป็นเหตุการณ์บานปลาย

- 10

- ฝ่าฝืน/ขัดขืนคาสั่งครู ผู้บริหาร ที่สั่งโดยชอบธรรม

- 20

- หนีเรียน

- 20

- ออกนอกบริเวณโรงเรียน โดยไม่ได้รับอนุญาต

- 20

- ขาดเรียนไม่แจ้งเหตุต่อเนื่องนาน 3 วันขึ้นไป

- 20

- แสดงกิริยาก้าวร้าว ขาดสัมมาคาราวะต่อผู้อาวุโส

- 20

- ก่อความไม่สงบขึ้นในโรงเรียน

- 20

- ทาลายทรัพย์สินของส่วนรวมหรือของผู้อื่น

- 20

- มั่วสุม รวมกลุ่มก่อความเดือดร้อนให้ผู้อื่นในโรงเรียน

- 20

- ทุจริตในการเรียนและการสอบ

- 20

- แอบอ้างบุคคลอื่นมาเป็นผู้ปกครองของตน

- 20

- ปลอมแปลงเอกสาร ลายมือชื่อ

- 30

- จัดให้มีหรือเล่นการพนันทุกชนิดในโรงเรียน

- 30

- ประพฤติตนไม่เหมาะสมในเชิงชู้สาว

- 30

- พกพาบุหรี่ สุรา สารระเหย ในโรงเรียน

- 30

- มีหรือเผยแพร่สื่อลามกอนาจารในโรงเรียน

- 30

- ขาดเรียนหรือไม่แจ้งเหตุผลนานเกิน 5 วันขึ้นไป

- 30

- สูบบุหรี่ เสพสารระเหย สารเสพติดต้องห้าม

- 40

- ดื่มสุรา หรือของมึนเมา

- 40

- ชักนาบุคคลภายนอกเข้ามาก่อกวนในโรงเรียน

- 40

- ก่อเหตุทะเลาะวิวาทในโรงเรียน

- 40
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สถานร้ายแรง

- พกพาอาวุธ หรือวัตถุระเบิด

- 40

- เข้าประกวดนางงาม นางแบบ นายแบบ หรือถ่ายภาพ
เผยแพร่ โฆษณาต่อสาธารณชนไม่ได้รับอนุญาตจากทาง
โรงเรียน

- 40

- ชักชวนหรือกระทาอย่างใดอย่างหนึ่ง จนเป็นเหตุให้
ตนเองและผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน
- ลักขโมยสิ่งของ ทรัพย์สินของผู้อื่น

-40

- ข่มขู่ กรรโชก ทาให้สูญเสียทรัพย์สิน

- 50

- ซื้อ จาหน่าย จ่ายแจก ยาเสพติดหรือสิ่งมึนเมา

- 50

- ล่วงละเมิดทางเพศทาให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย

- 50

- กระทาตนเสื่อมเสียด้านชู้สาวหรือทางเพศชัดแจ้ง

- 50

- ออกนอกสถานที่พักเวลากลางคืน เที่ยวเตร่ หรือ
รวมกลุ่มสร้างความเดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อื่น

-50

- ขาดเรียนไม่แจ้งเหตุผลต่อเนื่องนาน 10 วันขึ้นไป

- 50

- กระทาความผิดคดีอาญา

- 50

- กระทาการอันเป็นปฏิปักษ์ต่อการบริหารโรงเรียน

- 50

- เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี

- 50

- กระทาการอันเป็นบ่อนทาลายความมั่นคงของสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

- 50

- กระทาการให้เป็นการสร้างความเสื่อมเสียต่อเกียรติยศ
ชื่อเสียง ของโรงเรียนอย่างร้ายแรง

- 50

-50

ข้อ 23 นักเรียนที่กระทาผิดระเบียบของโรงเรียน หรือการกระทาที่ทาให้เกิดความเสื่อมเสีย
แก่ชื่อเสียงของโรงเรียน สัง คม หมู่คณะ หรือประพฤติฝ่าฝื นตามกฎกระทรวงกาหนดความประพฤติของ
นักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนบ้านเวียงฝางจะพิจารณาลงโทษตาม
ระเบียบศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548 และระเบียบนี้ ซึ่งโทษที่จะลงโทษแก่
นักเรียนที่กระทาผิดมี 4 สถาน ดังนี้
(1) ว่ากล่าวตักเตือน
(2) ตัดคะแนนพฤติกรรม
(3) ทาทัณฑ์บน
(4) ทากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
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การลงโทษนักเรียนโรงเรียนบ้านเวียงฝาง ให้เป็นไปเพื่อว่ากล่าวสั่งสอน โดยเจตนาที่จะแก้ไข
ความประพฤติที่ไม่ดีของนักเรียนให้รู้สานึกในความผิดที่กระทา ละเว้นการประพฤติชั่ว และปรับปรุงพฤติกรรม
ของตนในทางที่ดีต่อไป โดยผู้ที่จะลงโทษจะต้องทาการสอบสวนให้ปรากฏซึ่งข้อเท็จจริงให้ชัดแจ้งว่านักเรียน
ผู้นั้นได้ประทาผิดและสมควรถูกลงโทษ
การลงโทษตาม (3)(4) ก่อนลงโทษให้ผู้เกี่ยวข้องเสนอความคิดเห็นพร้อมเหตุผลประกอบต่อ
ผู้อานวยการโรงเรียน เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วจึงให้ลงโทษได้ ในการลงโทษนักเรียนทุกครั้ง ให้โรงเรียน
บัน ทึก เป็น ลายลั กษณ์ อัก ษรไว้ เป็ น หลั ก ฐาน โดยจั ด ทาแบบบั น ทึ กให้ เหมาะสม มี การจัด เก็บ และแจ้ง ให้
ผู้ปกครองของนักเรียนรับทราบด้วยทุกครั้ง
ข้อ 24 การว่ากล่ าวตัก เตือน ใช้ส าหรับ นักเรี ยนที่ก ระทาผิ ดทุก สถาน โดยผู้อานวยการ
โรงเรียน หรือครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผู้อานวยการโรงเรียนมอบหมายเห็นว่าเหมาะสมและจะได้ผลดี
ซึ่งผู้อานวยการโรงเรียนได้ออกคาสั่งของโรงเรียนมอบหมายให้ครูและบุคลากรทางการศึก ษาทุกคนสามารถว่า
กล่าวตักเตือนนักเรียนได้
ข้อ 25 การตัดคะแนนพฤติกรรม การตัดคะแนนพฤติกรรมของนักเรียน เป็นการลงโทษ
เพื่อให้นักเรียนได้ระมัดระวังตัวในการประพฤติผิดระเบียบและส่งเสริมให้ นักเรียนปฏิบัติตนเป็นคนดี ถูกต้อง
ตามระเบียบโรงเรียน เพื่อให้เป็นการร่วมกันอบรม ตักเตือน ป้องปราม มิให้นักเรียนประพฤติตนผิดระเบียบ
ของโรงเรียน ดังนั้นจึงให้ครูและบุคลากรมีอานาจในการตัดคะแนนพฤติกรรมนักเรียน ดังนี้
(1) ครูที่ปรึกษา และครูเวรประจาวัน มีอานาจตัดคะแนนพฤติกรรมของนักเรียนคน
ใดๆ ในหนึ่งปีการศึกษา รวมแล้วไม่เกิน 30 คะแนน
(2) ครูหัวหน้าระดับ มีอานาจตัดคะแนนพฤติกรรมของนักเรียนคนใดๆในหนึ่ง ปี
การศึกษา เมื่อรวมกับคะแนนที่ครูที่ปรึกษาหรือครูเวรตัดแล้ว ไม่เกิน 50 คะแนน
(3) หัวหน้างานฝ่ายส่งเสริมความประพฤตินักเรียนมีอานาจตัดคะแนนพฤติกรรม
ของนักเรียนคนใดๆ ในหนึ่งปีการศึกษา เมื่อรวมกับคะแนนครูที่ปรึกษาหรือครูเวรประจาวัน และหัวหน้า
ระดับตัดแล้ว ไม่เกิน 80 คะแนน
(4) ผู้ช่วยผู้อานวยการบริหารทั่วไป รองผู้อานวยการโรงเรียนมีอานาจตัดคะแนน
พฤติกรรมของนักเรียนคนใดๆ เมื่อรวมกับคะแนนที่ครูที่ปรึกษาหรือครูเวรประจาวัน หัวหน้าระดับ ตัดแล้วไม่
เกิน 100 คะแนน
ข้อ 26 การแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ ให้ครูที่ปรึกษา ครูหัวหน้าระดับ หัวหน้า งานฝ่ายส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียน ประสานงานกับผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารทั่วไป เพื่อทาหนัง สือถึง ผู้ปกครอง
นักเรียนให้รับทราบพฤติกรรมของนักเรียน และให้ผู้ปกครองลงลายมือชื่อ เป็นลายลักษณ์อักษรรับทราบทุก
ครั้ง
ข้อ 27 การเชิญผู้ปกครองมาพบทางโรงเรียนให้ครูที่ปรึกษา ครูหัวหน้าระดับ หั วหน้างาน
ฝ่ายส่งเสริมความประพฤตินักเรียน ประสานงานกับผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารทั่วไป เพื่อทาหนังสือเชิญถึง
ผู้ปกครองนักเรียน เพื่อปรึกษาหารือกับทางโรงเรียนในการร่วมมือแก้ไขปัญหานักเรียน ทั้งนี้ผู้ปกครองที่เชิญ
มาปรึ ก ษาหารื อ กั บ ทางโรงเรี ย น ประการแรกต้ อ งเป็ น ผู้ ป กครองที่ ผู ก พั น ทางสายเลื อ ดโดยตรง เช่ น
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บิดา-มารดา ประการที่สองเป็นผู้ดูแลนักเรียนในปกครองแทนผู้ปกครองนักเรียน เช่น ตัวแทนมูลนิธิที่นักเรียน
สังกัด ประการที่สามเป็นผู้ปกครองที่ดูแลนักเรียน ในกรณีที่บิดา – มารดา เสียชีวิตหรือ บิดา-มารดา ทางาน
ต่างถิ่น และไม่อนุญาตให้นาบุคคลอื่นนอกเหนือจากกรณีข้างต้นเข้าร่วมประชุม
ข้อ 28 การทากิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียน มีดังนี้
(1) ส่งตัวให้ได้รับการอบรมตักเตือน จากครูหรือบุคคลอื่นตามกาหนด
(2) ให้บันทึกการทาความดีซึ่งมีครูลงชื่อรับรองเป็นพยาน
(3) ให้รายงานตัวเป็นประจาตามวันและเวลาที่กาหนด
(4) ให้ทาบันทึกสัญญาปรับปรุงพฤติกรรมเป็นลายลักษณ์อักษร
(5) ให้เข้ารับการอบรมเพื่อปรับปรุงพฤติกรรมตามที่กาหนด
(6) ให้บาเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม ชุมชน ท้องถิ่น ตามกาหนด
(7) ให้ซ่อมแซม ชดใช้ ประดิษฐ์ชิ้นงานที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ให้ทากิจกรรมหรือหาวิธี
อื่น ๆ ที่คณะกรรมการส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียนเห็นว่าเหมาะสม
ข้อ 29 การทาทัณฑ์บน ให้พิจารณาทาทัณฑ์บนแก่นักเรียนที่กระทาความผิดและถูกตัด
คะแนนพฤติกรรม ตั้งแต่ 50 คะแนนขึ้นไป หรือ นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนพฤติกรรมสะสม เกิน 50 คะแนน
หรือนักเรียนที่ประพฤติตนไม่สมควรแก่สภาพนักเรียนตามกฎกระทรวงกาหนดความประพฤติของนักเรียนและ
นักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบของโรงเรียนจากมติความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
และเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ว่าโดยการลงโทษนักเรียน ในกรณีที่ทาให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติยศของ
โรงเรียน หรือฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนในความผิดสถานหนัก และระดับความผิดสถานร้ายแรง หรือ
ได้รับโทษอย่างอื่นมาแล้วแต่ไม่เข็ดหลาบ ให้ทาทัณฑ์บนไว้เป็นหลักฐานและเชิญผู้ปกครองที่ระบุไว้ใน ข้อ 27
มารับทราบทราบความและรับรองการทาทัณฑ์บน โดยให้ผู้อานวยการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการทาทัณฑ์บน
การทาทัณฑ์บนครั้งที่ 1 ให้เชิญผู้ปกครองของนักเรียนมารับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
การทาทัณฑ์บนครั้งที่ 2 ให้ผู้ปกครองนักเรียนนาผู้รับประกันพฤติกรรมของนักเรียน ซึ่งเป็น
ข้าราชการประจา หรือผู้นาชุมชน มาเป็นผู้รับทราบและรับประกันทาทัณฑ์บนนักเรียนด้วย
นักเรียนที่ได้รับโทษทัณฑ์บนแล้ว จะมีคะแนนความประพฤติในปีการศึกษาต่อไปเท่ากับ
คะแนนที่มีอยู่เมื่อถูกทาทัณฑ์บนครั้งแรก และโทษทัณฑ์บนจะมีผลต่อเนื่องในปีการศึกษาต่อไปจนกว่าจะจบ
การศึกษาในช่วงชั้นที่ศึกษาอยู่ในขณะนั้น
ข้อ 30 นักเรียนที่ถูกลงโทษทาทัณฑ์บน ครั้งที่ 1 หรือครั้งที่ 2 แล้วปรากฏว่าไม่ปรับปรุง
พัฒนาตนเอง หรือมีพฤติกรรมผิดระเบียบ หรือสร้างความเดือดร้อน เสื่อมเสียต่อตนเอง ผู้อื่น และส่วนรวม
อย่างร้ายแรง ให้คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน ประกอบด้วยครูประจาชั้น/ครูที่ปรึกษา
หั ว หน้ า ระดั บ หั ว หน้ า ฝ่ า ยส่ ง เสริ ม ความประพฤติ นั ก เรี ย น ผู้ ช่ ว ยผู้ อ านวยการฝ่ า ยบริ ห ารทั่ ว ไป
รองผู้อานวยการโรงเรียน เสนอปัญหารายกรณี เพื่อให้ผู้อานวยการโรงเรียนวินิจฉัยแนวทางแก้ปัญหา เช่น
การส่ ง ต่ อ การแยกกลุ่ ม ปั ญ หา การให้ นั ก เรี ย นอยู่ ใ นความดู แ ลของผู้ ป กครองสั ก ระยะจนกว่ า จะมี ก าร
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น การให้มีการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมสถานที่เรียน เพื่อให้สามารถ
ปรับตัวในสภาพแวดล้อมใหม่ ให้ซ้าชั้นเรียน เป็นต้น

18

ข้อ 31 เกณฑ์การลงโทษการตัดคะแนนความประพฤติ
(1) นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติรวม 50 คะแนน ขึ้นไปให้ทาทัณฑ์บน
ครั้งที่ 1 และเชิญผู้ปกครองมารับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
(2) นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติรวม 80 คะแนน ขึ้นไปให้ทาทัณฑ์บน
ครั้งที่ 2 และเชิญผู้ปกครอง ผู้รับประกันพฤติกรรมของนักเรียน มารับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
(3) นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติรวม 100 คะแนน ให้ดาเนินการตาม
ข้อ 30
(4) นักเรียนที่ถูกลงโทษในข้อ(1) ข้อ(2) จะนาคะแนนความประพฤติไปสะสมในปี
การศึกษาต่อไป
ข้อ 32 ผู้มีอานาจลงโทษนักเรียน
อานาจลงโทษนักเรียน ตามแนวทางปฏิบัติดังนี้
(1) ลงโทษนักเรียน โดยการว่ากล่าวตักเตือน
(2) ลงโทษนักเรียนโดยการให้นักเรียนทากิจกรรม
(3) ลงโทษนักเรียนโดยการตัดคะแนนความประพฤติในระดับความผิดสถานเบา
และความผิดระดับสถานกลาง
(4) ลงโทษนักเรียนโดยการตัดคะแนนความประพฤติในระดับความผิดสถานหนัก
และความผิดระดับสถานร้ายแรง
(5) ลงโทษทาทัณฑ์บน การส่งต่อ การแยกกลุ่มปัญหา การให้นักเรียนอยู่ในความ
ดูแลของผู้ปกครองสักระยะจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น ให้ซ้าชั้น ให้มีการปรับเปลี่ยน
สภาพแวดล้อมสถานที่เรียน เพื่อให้สามารถปรับตัวในสภาพแวดล้อมใหม่
(6) ครู ทุกท่าน มีอานาจลงโทษนักเรียนตาม ข้อ (1) ข้อ(2) ข้อ(3) ในกรณี ข้อ(3)
ให้ ค รู บั น ทึ ก เป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรเสนอต่ อ หั ว หน้ า ระดั บ หั ว หน้ า ส่ ง เสริ ม พฤติ ก รรมนั ก เรี ย น
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารทั่วไป รองผู้อานวยการโรงเรียน ผู้อานวยการโรงเรียนรับทราบตามลาดับ
(7) หัว หน้ าระดั บ หัว หน้ า ฝ่า ยส่ ง เสริ ม ความประพฤติ นัก เรี ยน มี อานาจลงโทษ
ข้อ(1) ข้อ(2) ข้อ(3) ข้อ(4)
(8) ผู้อานวยการโรงเรียนมีอานาจลงโทษ ข้อ(1) ข้อ(2) ข้อ(3) ข้อ(4) ข้อ(5)
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หมวดที่ 6
การเพิ่มคะแนนพฤติกรรม และ การส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ข้อ 33 นั กเรีย นทุก คนมี คะแนนพฤติกรรม 100 คะแนน เมื่อเริ่มเข้าศึก ษาในโรงเรีย น ยกเว้ น
นักเรียนที่ถูกทาทัณฑ์บนในปีการศึกษาในปีที่ผ่านมาให้มีคะแนนสะสมเท่าที่กาหนดไว้
ข้อ 34 พฤติกรรมที่พึงประสงค์ และการเพิ่มคะแนนพฤติกรรม มีดังนี้
พฤติกรรมที่พึงประสงค์
คะแนนพฤติกรรมที่เพิ่ม
- เก็บสิ่งของคืน หรือประกาศหาเจ้าของโดยไม่หวังผลตอบแทน
(1) มูลค่าไม่เกิน 500 บาท
+5
(2) มูลค่าเกิน 500 บาท
+10
- เต็มใจช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียน ครู หรือส่วนรวม
+ 10
- ให้ข่าวสาร ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
+ 10
พฤติกรรมที่พึงประสงค์
- ช่วยเหลือเพื่อนหรือผู้อื่นที่ประสบปัญหา หรือเดือดร้อน
- เป็นตัวแทนของโรงเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
- สร้างชื่อเสียงที่ดีให้แก่โรงเรียน
(1) ในระดับโรงเรียน
(2) ในระดับอาเภอ
(3) ในระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
(4) ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา/จังหวัด
(5) สูงกว่าระดับจังหวัดขึ้นไป

ตัดคะแนนพฤติกรรมที่เพิ่ม
+ 10
+ 15
+ 10 – 20
+ 15 – 25
+ 20 – 30
+ 30 - 45
+ 50 - 100

ข้อ 35 แนวทางการพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน
(1) นักเรียนที่มีพ ฤติก รรมที่ พึง ประสงค์ จะได้รับ คะแนนพฤติกรรมเพิ่มขึ้ นตาม
ลักษณะของพฤติกรรมที่พึงประสงค์
(2) ครูและบุคลากรทุกคนสามารถเสนอข้อเพิ่มพฤติกรรมคะแนนพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ของนักเรียนได้ โดยเสนอเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ถ้ามี
ข้อ 36 นักเรียนที่มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ถือเป็นแบบอย่างที่ดีของนักเรียนและส่วนรวม
จึงควรแก่การยกย่อง เชิดชู หรือประกาศเกียรติคุณ ดังต่อไปนี้
ระดับคะแนนพฤติกรรมที่เพิ่มขึ้น
- คะแนนสะสมเพิ่มขึ้น ไม่เกิน 29 คะแนน
- คะแนนสะสมเพิ่มขึ้น 30 คะแนนขึ้นไป
- คะแนนสะสมเพิ่มขึ้น 50 คะแนนขึ้นไป
- คะแนนสะสมเพิ่มขึ้น 90 คะแนนขึ้นไป

การประกาศเกียรติคุณ
ยกย่องชมเชย
ประกาศเกียรติคุณ
มอบเกียรติบัตรการทาความดี
ประกาศให้เป็นนักเรียนดีเด่นในวันสาคัญต่างๆ

20

หมวดที่ 7
แนวทางปฏิบัติการพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียน
ข้อที่ 37 แนวทางปฏิบัติในกรณีเมื่อมีนักเรียนกระทาผิด
(1) ครูทุกคนมีสิทธิและหน้าที่ในการว่ากล่าวตักเตือนนักเรียนที่กระทาผิดได้ในทันที
ที่พบว่านักเรียนกระทาผิด ตามที่ผู้อานวยการโรงเรียนมอบหมาย
(2) กรณีที่ครูหรือบุคลากรพบนักเรียนกระทาผิดให้แจ้งต่อครูที่ปรึกษา ครูหัวหน้า
ระดับของนักเรียนที่ทาผิด หรือคณะกรรมการส่งเสริมกิจการนักเรียน เพื่อดาเนินการต่อไป
(3) ให้ ค รู ที่ ป รึ ก ษา และครู หั ว หน้ า ระดั บ เป็ น ผู้ ด าเนิ น การเบื้ อ งต้ น ในการร่ ว ม
สอบสวนความผิด อบรมดูแลนักเรียนร่วมกับกลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน โดยบันทึกพฤติกรรมของนักเรียน
ตามที่กาหนดไว้เป็นหลักฐาน และแจ้งผู้ปกครองนักเรียนทราบทุกครั้ง
(4) การให้นักเรียนทากิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้ครูที่ปรึกษาหรือครู
หัวหน้าระดับ เป็นผู้มอบหมายให้ทากิจกรรมและควบคุมดูแลร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน
(5) ในกรณีที่การกระทาความผิดของนักเรี ยนเป็นความผิดอั นจะนามาซึ่ง ความ
เสียหายหรืออาจเกิดอันตรายต่อตัวนักเรียนเอง ผู้อื่นและส่วนรวมอย่างร้ายแรง หรือเกินกว่าอานาจหน้าที่ของ
โรงเรีย น เกี่ย วข้ องกั บ บุ คคลภายนอกโรงเรีย น หรือ เป็ น การกระท าความผิ ดกฎหมายอย่ างร้ ายแรง ให้
คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน เสนอต่อผู้อานวยการโรงเรียน เพื่อประสานกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ชานาญการเฉพาะ ในการดาเนินการตามสมควร ต่อไป
ข้อ 38 ให้โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน เพื่อทาหน้าที่
ในกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาพฤติกรรมนักเรีย น พัฒนาพฤติกรรมของนั กเรียนให้เป็ นไปตามระเบียบนี้
โดยมีรองผู้อานวยการโรงเรียนที่กากับดูแลกลุ่มส่งเสริม พฤติกรรมนักเรียนเป็นประธาน หัวหน้างานหรือผู้ที่
เหมาะสมเป็ น กรรมการ และให้ หัว หน้ า งานฝ่า ยส่ ง เสริ ม ความประพฤติ นั กเรี ย นท าหน้า ที่ ก รรมการและ
เลขานุการ
ข้อ 39 การแก้ไข ปรับปรุง ผ่อนผัน หรือยกเลิกระเบียบนี้ ให้ คณะกรรมการส่ง เสริมและ
พัฒนาพฤติกรรมนักเรียน เสนอขอความคิดเห็นชอบต่อผู้อานวยการโรงเรียน ตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครอง
คณะกรรมการสถานศึกษา เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงดาเนินการได้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 25๕๙

ลงชื่อ
(นายเจษฎาภรณ์ รอบคอบ)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเวียงฝาง

