ระเบียบโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง

ปการศึกษา ๒๕๖๑

ฝายปกครอง โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
เทศบาลนครขอนแกน

ประกาศโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
เรื่อง ใหใชระเบียบโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
พุทธศักราช ๒๕๖๑
ตาม ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๓
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๘) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๑๕) และ ประกาศของคณะปฏิวตั ิ
ฉบับที่ ๑๓๒ ทางโรงเรียนเทศบาลวัดกลางไดจัดทําระเบียบโรงเรียนเทศบาลวัดกลางขึ้น โดยอาศัย ระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ และกฎกระทรวง ดังกลาว เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา และคุณลักษณะอันพึง
ประสงคของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง และสอดคลองกับสภาพการณทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปทัง้
ในระดับชาติ และระดับสากล รวมไปถึงการสรางความเชื่อมั่น การยอมรับ และศรัทธาจากผูปกครอง ชุมชน
และประเทศในลําดับตอไป
ทั้งนี้ ระเบียบโรงเรียนไดรบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานเมื่อวันที่
๑๔ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศใหใชระเบียบโรงเรียนตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายวิชิน หมืน่ ศรีจูม )
ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง

( นายสุรพล เชื้อชมกุล )
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะทํางาน
คณะที่ปรึกษา
๑. นายสุรพล เชื้อชมกุล
๒. นายวิชิน หมืน่ ศรีจูม
๓. นายสันตีรณะ นามวงษา
๔. นางยุภาพร โฆษิตพิมานเวช
๕. นายเฉลิมศักดิ์ ภารดิลก
๖. คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
คณะผูจัดทํา
๑. นายสันตีรณะ นามวงษา
๒. นายสมพงศ สีหวัง
๓. นายวิชิตชัย ปาไทย
๔. นายวีระศักดิ์ สิมภัยลี
๕. นายวีระพล เพรงมา
๖. นายคณาวิจก โถตะบุตร
๗. นางสาววารุณี ใจขาน
๘. นางสุพรรณี โพธิ์ศรี

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
รองผูอํานวยการ
รองผูอํานวยการ
รองผูอํานวยการ
กรรมการ

รองผูอํานวยการฝายปกครอง

ประธานกรรมการ

หัวหนางานสงเสริมงานระเบียบวินัย
กรรมการ
หัวหนางานสงเสริมและปองกันปญหายาเสพติด กรรมการ
หัวหนางานสงเสริมสวัสดิภาพจราจร
กรรมการ
หัวหนางานสงเสริมกิจการผูเรียน (ลส. นน. รด.) กรรมการ
หัวหนางานกิจการนักเรียน
เลขานุการ

ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

คํานํา
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง เปนโรงเรียนแหงการเรียนรู สรางคนดี มีปญญา มีความสุข การจัดการศึกษา
จะบรรลุเปาหมาย ผูเรียนตลอดจนบุคลากรตองมีวินยั ในตนเอง การที่นักเรียนบุคลากรมีวินัยในตนเอง จะเปน
การเอื้อและสงผลตอการบริหาราชการซึ่งเปนหัวใจของการจัดการศึกษา ขอบังคับและกฎเกณฑเปนพื้นฐานให
คนมีภาพและอยูรวมกับสังคมอยางมีความสุข
ระเบียบโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง พุทธศักราช ๒๕๖๑ บางสวนอิงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการดังนี้
- ระเบียบโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง วาดวย การแตงกายของนักเรียน
- ระเบียบโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง วาดวย การออกนอกบริเวณโรงเรียน
- ระเบียบโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง วาดวย การมาโรงเรียนและการกลับบาน
- ระเบียบโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง วาดวย กิริยามารยาทของนักเรียน
- ระเบียบโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง วาดวย ความประพฤตินักเรียน
- ระเบียบโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง วาดวย การลงโทษนักเรียน
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง เชือ่ มั่นวา ระเบียบนี้ จะทําใหนกั เรียนตลอดจนบุคลากรของโรงเรียน เปนคน
ดี อยูกนั ในสังคมอยางมีความสุข และเปนพลเมืองดีของชาติตอไป

ดวยความปรารถนาดีจาก

( นายวิชิน หมื่นศรีจูม )
ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง

สารบัญ
เรื่อง
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๓
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๘)
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๑๕)
ประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๑๓๒
ระเบียบโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง วาดวย “การแตงกายของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๑”
ระเบียบโรงเรียนเทศบาลวัดกลางวาดวย “การออกนอกบริเวณโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๖๑”
ระเบียบโรงเรียนเทศบาลวัดกลางวาดวย “การมาโรงเรียนและการกลับบาน พ.ศ. ๒๕๖๑”
ระเบียบโรงเรียนเทศบาลวัดกลางวาดวย “กิริยามารยาทของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๑”
ระเบียบโรงเรียนเทศบาลวัดกลางวาดวย “ความประพฤตินักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๑”
ระเบียบโรงเรียนเทศบาลวัดกลางวาดวย “การลงโทษนักเรียน” พ.ศ. ๒๕๖๑
ภาคผนวก

หนา
๑
๔
๕
๗
๑๐
๑๔
๑๖
๑๘
๒๐
๒๔
๒๘

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
วาดวยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๓
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา
พ.ศ. ๒๕๑๕ เสียใหเหมาะสม
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕ วรรคสามแหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๓๒ ลงวันที่ ๒๒
เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕ กระทรวงศึกษาธิการจึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑. ระเบียบนี้เรียกวา “ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๓”
ขอ ๒. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนั ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ เปนตนไป
ขอ ๓. ใหยกเลิก
๓.๑ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา พ.ศ . ๒๕๔๓
๓.๒ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๒
บรรดาระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งอื่นใดในสวนทีก่ าํ หนดไวแลวแตในระเบียบนีห้ รือซึ่งขัดแยงกับ
ระเบียบนีใ้ หใชระเบียบนีแ้ ทน
ขอ ๔. ในระเบียบนี้
“ หัวหนาสถานศึกษา” หมายความวา ครูใหญ อาจารยใหญ ผูอํานวยการหรือหัวหนาของ
โรงเรียนหรือสถานศึกษาของนักเรียนหรือนักศึกษานั้น
“ การลงโทษ” หมายความวา การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาที่ประพฤติผิดหรือฝาฝน
ระเบียบขอบังคับของสถานศึกษา หรือของกระทรวงศึกษาธิการ หรือฝาฝนกฎกระทรวงออกตามความใน
ประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๑๓๒ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕ โดยมีความมุงหมายเพื่อสั่งสอนให
มีความประพฤติดี หรือเพื่อใหเข็ดหลาบ
“การกระทําผิด” หมายความวา การใหนกั เรียนหรือนักศึกษาที่กระทําผิดทํากิจกรรมหรือ
บําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอตนเอง สถานศึกษาหรือสังคม
ขอ ๕. โทษทีจ่ ะลงโทษแกนักเรียนหรือนักศึกษาทีก่ ระทําผิดมี ๕ สถาน ดังนี้
๕.๑ วากลาวตักเตือน

๒
๕.๒ ทํากิจกรรม
๕.๓ ทําทัณฑบน
๕.๔ พักการเรียน
๕.๕ ใหออก
ขอ ๖. ใหสถานศึกษาทีจ่ ัดการศึกษาดังตอไปนี้พิจารณาลงโทษแกนกั เรียนหรืนักศึกษา
๖.๑ ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนตน สําหรับโทษวากลาวตักเตือน ทํา
กิจกรรมและทําทัณฑบน
๖.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญและสายอาชีพ สําหรับโทษวากลาวตักเตือน ทํา
กิจกรรม ทําทัณฑบนและพักการเรียน
๖.๓ ระดับอุดมศึกษาต่ํากวาระดับปริญญาตรี สําหรับโทษทุกสถานเฉพาะทาง หรือมี
กฎหมายจัดการศึกษาเปนของตนเอง การจะลงโทษอยางใด ดวยวิธีใหเปนไปตามที่สถานศึกษานั้นกําหนด
ขอ ๗. การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาผูที่ลงโทษจะลงโทษไดจะตองปรากฏขอเท็จจริงชัดแจงวาผู
นั้นไดกระทําผิดและสมควรถูกลงโทษ
การลงโทษตามขอ ๕.๒ ขอ ๕.๓ ขอ ๕.๔ และขอ ๕.๕ กอนลงโทษใหผูเกี่ยวของเสนอความเห็น
พรอมกับเหตุผลประกอบเสนอตอหัวหนาสถานศึกษา เมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงใหลงโทษได
ขอ ๘. การวากลาวตักเตือน ใชสําหรับนักเรียนหรือนักศึกษาที่ไดกระทําความผิดไมรายแรง และใน
เมื่อหัวหนาสถานศึกษาหรือครู อาจารย ที่หัวหนาสถานศึกษามอบหมายเห็นวาเหมาะสมและจะไดผลดี
ขอ ๙. การทํากิจกรรม ใชสําหรับกรณีทนี่ ักเรียนหรือนักศึกษากระทําผิดระเบียบวินยั ของสถานศึกษา
หรือศีลธรรมอันดี หรือเปนตัวอยางที่ไมดีใหนักเรียนหรือนักศึกษาอืน่ ประพฤติปฏิบัติตามทั้งนี้ตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่สถานศึกษากําหนด
ขอ ๑๐. การทําทัณฑบน ใหหวั หนาสถานศึกษาพิจารณาลงโทษนักเรียน หรือนักศึกษาที่ประพฤติ
ตนไมเหมาะสมกับสภาพนักเรียนหรือนักศึกษาตามกฎกระทรวงออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ ๑๓๒ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ในกรณีที่ทําใหเสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติศักดิ์ของสถานศึกษา
หรือฝาฝนระเบียบขอบังคับของสถานศึกษาอยางรายแรง หรือไดรับโทษอยางอื่นแลวแตยังไมเข็ดหลาบใหทํา
ทัณฑบนไวเปนหลักฐานและเชิญบิดามารดาหรือผูปกครองมาบันทึกรับทราบความผิดและรับรองการทําทัณฑ
บนไวดวย
ขอ ๑๑. การสั่งพักการเรียน ใหหวั หนาสถานศึกษาพิจารณาลงโทษสั่งพักการเรียนในกรณีตอไปนี้
๑๑.๑ นักเรียนหรือนักศึกษาที่ประพฤติตนไมเหมาะสมแกสภาพนักเรียนหรือนักศึกษาตาม
กฎกระทรวง ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๓๒ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ใน
ในกรณีที่ทําใหเสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติศกั ดิ์ของสถานศึกษา หรือฝาฝนระเบียบขอบังคับของสถานศึกษาอยาง
รายแรง หรือเคยถูกลงโทษใหทําทัณฑบนแลวแตไมเข็ดหลาบ
๑๑.๒ นักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งฝาฝนระเบียบกระทรวงศึกษาธิการที่ระบุใหสั่งพักการเรียน

๓
การลงโทษสั่งพักการเรียน จะสั่งพักการเรียนไดครั้งหนึ่งไมเกินเจ็ดวันหรือจนกวาความผิดนั้นจะไดรับการ
แกไขใหถูกตองแลว ถาสั่งพักการเรียนเกินเจ็ดวันกรณีโรงเรียนรัฐบาลที่ตั้งอยูในสวนกลางใหขออนุมัติอธิบดี
กรมเจาสังกัด สวนโรงเรียนที่ตั้งอยูในสวนภูมิภาคใหขออนุมัติอธิบดีหรือผูที่อธิบดีมอบหมาย กรณีโรงเรียน
เอกชนที่ตั้งอยูใ นสวนกลางใหขออนุมัติเลขาธิการการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน สวนโรงเรียนเอกชนที่
ตั้งอยูในสวนภูมิภาคใหขออนุมัติผูวาราชการจังหวัด เมื่อสั่งพักการเรียนแลวใหแจงบิดามารดาหรือผูปกครอง
ของนักเรียนทราบเปนลายลักษณอกั ษร
ขอ ๑๒. การใหออก นักเรียนหรือนักศึกษาคนใด ประพฤติตนไมเหมาะสมแกสภาพนักเรียนหรือ
นักศึกษาตามกฎกระทรวง ออกตามความในประกาศของคณะประติวัติ ฉบับที่ ๑๓๒ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๑๕ หรือฝาฝนระเบียบขอบังคับของสถานศึกษาหรือประพฤติผิดศีลธรรม จนเปนที่เห็นไดวาถาให
อยูในสถานศึกษาตอไปจะทําใหเสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของสถานศึกษาหรือจะเปนเหตุใหระเบียบวินยั
หรือศีลธรรมอันดีของนักเรียนหรือนักศึกษาอื่นพลอยเสือ่ มเสีย ใหหวั หนาสถานศึกษาเชิญบิดามารดาหรือ
ผูปกครองมารับทราบเหตุผล แลวใหนักเรียนหรือนักศึกษาผูนั้นออกไป ในกรณีนี้ใหสถานศึกษาออก
หลักฐานแสดงผลการเรียนใหนักศึกษาคนนั้น
ขอ ๑๓. หามลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาดวยวิธีรุนแรง หรือแบบกลั่นแกลงหรือลงโทษดวยความ
โกรธ หรือดวยความพยาบาท หรือลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาทีก่ ําลังเจ็บปวย หรือกําลังมีปญหา
กระทบกระเทือนใจอยางรุนแรง และใหคาํ นึงถึงอายุของนักเรียนหรือนักศึกษาดวย
การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาใหเปนไปเพื่อกลาวสั่งสอน โดยเจตนาเพื่อจะแกนิสัยและความ
ประพฤติไมดขี องนักเรียนหรือนักศึกษา ใหรูสึกสํานึกในความผิดละเวนการประพฤติชั่วและกลับประพฤติตน
ในทางที่ดีตอไป
ขอ ๑๔. การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาทุกครั้งใหโรงเรียนหรือสถานศึกษาบันทึกไวเปนหลักฐาน
ในสมุดหมายเหตุรายวันของสถานศึกษานัน้ และใหแจงบิดามารดาหรือผูปกครองทราบเปนหนังสือดวยทุก
ครั้ง
ขอ ๑๕. ใหกรมหรือสวนราชการที่เรียนชื่ออยางอื่นหรือมีฐานะเปนกรมวางระเบียบวาดวยการตัด
คะแนนความประพฤตินักเรียนหรือนักศึกษาอยูแลว จะใชระเบียบนั้นตอไปก็ได
ขอ ๑๖. ใหปลัดกระทรวงศึกษาธิการรักษาการใหเปนไปตามนี้ และใหมีอํานาจตีความและวินจิ ฉัย
ปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๓

( นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล )
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ

๔

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๘) ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๓๒
กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๘)
ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๓๒
ลงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๔ และขอ ๑๑ แหงประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๑๓๒ ลงวันที่ ๒๒
เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไวดังตอไปนี้
ใหยกเลิกความในขอ (๑) ของขอ ๑ แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๑๕) ออกตามความในประกาศ
ของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๑๓๒ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕ และใหใชความตอไปนี้แทน
“(๑) นักเรียนชายตัดผมหรือไวผมยาวจนดานขางและดานหลังยาวเลยตีนผมหรือไวหนวด ไวเครา
นักเรียนหญิงตัดผมหรือไวผมยาวเลยตนคอ หากโรงเรียนหรือสถานศึกษาใดอนุญาตใหไวยาวเกินกวา
นั้นก็ใหรวบใหเรียบรอย นักเรียนใชเครื่องสําอาง หรือสิ่งปลอมเพื่อการเสริมสวย”
ใหไว ณ วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๘

( นายเกรียง กีรติกร )
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ

๕

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๑๕) ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๓๒
กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๑๕)
ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๓๒
ลงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๓ และขอ ๑๑ แหงประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๑๓๒ ลงวันที่ ๒๒
เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ การแตงกาย และความประพฤติดังตอไปนี้ถือวาไมเหมาะสมแกสภาพของนักเรียนตาม ความในขอ
๔ แหงประกาศของคณะปฏิบัติ ฉบับที่ ๑๓๒
(๑) นักเรียนชายไวผมยาว โดยไวผมขางหนาและกลางศีรษะยาวเกิน ๕ เซนติเมตร และ ชายผมรอบ
ศีรษะไมตดั เกรียนชิดผิวหนัง หรือไวหนวดหรือเครา
นักเรียนหญิงตัดผมหรือไวผมยาวเลยตนคอ หากโรงเรียนหรือสถานศึกษาใดอนุญาต ใหไวยาวเกินกวา
นั้นก็ใหรวบใหเรียบรอย
นักเรียนใชเครือ่ งสําอาง หรือสิ่งปลอมเพื่อการเสริมสวย
(๒) เที่ยวเรรอนอยูในที่สาธารณะสถาน หรือทําลายสมบัติของโรงเรียนหรือสถานศึกษา หรือสาธารณ
สมบัติ
(๓) แสดงกิริยา วาจา หรือกระทําอยางหนึ่งอยางใดทีไ่ มสุภาพ
(๔) มัว่ สุมและกอความเดือดรอนรําคาญอยางหนึ่งอยางใด
(๕) เลนการพนันซึ่งตองหามตามกฎหมายการพนัน
(๖) เทีย่ วเตรเวลากลางคืนระหวาง ๒๒.๐๐ นาฬิกา ถึง ๐๔.๐๐ นาฬิกา ของวันรุงขึ้น เวนไวแตไปกับ
บิดามารดาหรือผูปกครอง หรือไดรับอนุญาตจากโรงเรียนหรือสถานศึกษา
(๗) สูบบุหรี่ สูบกัญชา หรือเสพสุรา ยาเสพติด หรือของมึนเมาอยางอื่น
(๘) เขาไปในสถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการหรือสถานอื่นใดซึ่งมีลักษณะคลายคลึงกัน
โรงรับจํานํา หรือสถานการณพนันในระหวางเวลาที่มกี ารเลนการพนัน เวนแตจะเปนผูอาศัยอยูห รือเยี่ยมญาติ
สถานที่นั้น
(๙) เขาไปในงานหรืองานรวมสังสรรค และงานนัน้ มีการเตนรําหรือการแสดงซึ่งไมสมควร แกสภาพ
ของนักเรียน เวนแตไปกับบิดามารดาหรือผูปกครอง หรืองานนั้นบิดามารดาผูปกครอง หรือสถานศึกษาของ
นักเรียนคนหนึ่งคนใดเปนผูจ ัด

๖
(๑๐) เขาไปในสถานคาประเวณี เวนแตจะเปนผูอาศัยอยูในที่นั้นหรือเขาไปเยีย่ มญาติ ซึ่งอาศัยอยูใน
สถานที่นั้น
(๑๑) คบคาสมาคมกับหญิงทีป่ ระพฤติตนเพื่อการคาประเวณี เวนแตจะเปนญาติใกลชดิ กับหญิงนัน้
(๑๒) ประพฤติตนในทํานองชูสาว
(๑๓) มีวัตถุระเบิดก็ดี หรือมีอาวุธติดตัวหรือซอนเรนไวเพื่อใชในการประทุษรายก็ดี
(๑๔) หลบหนีโรงเรียน
ขอ ๒ การแตงกายและความประพฤติดังตอไปนี้ถือวาไมเหมาะสมแกสภาพของนักศึกษาตาม ความในขอ
๔ แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๓๒
(๑) นักศึกษาชายตัดผมหรือไวผมยาวจนดานขางและดานหลังยาวเลยตีนผมหรือไวหนวด ไวเครา
นักศึกษาหญิงนุงประโปรงสั้นจนชายกระโปรงสูงกวากึ่งกลางสะบาหัวเขาเกิน ๕ เซนติเมตร ขอบ
กระโปรงต่ํากวาระดับสะดือ คาดเข็มขัดหลวมต่ํากวาระดับขอบกระโปรงหรือแตงกายไมเหมาะสมกับ สภาพกุล
สตรีไทย นักศึกษาใชเครื่องสําอาง หรือสิ่งปลอมเพื่อการเสริมสวย
(๒) สูบกัญชาหรือเสพสุรา ยาเสพติด หรือของมึนเมาอยางอื่น
(๓) กระทําการอันเปนปฏิปกษตออํานาจบริหารของโรงเรียนหรือสถานศึกษาหรือบังคับขูเข็ญ ยุยง
สงเสริมหรือสนับสนุนใหนกั เรียนหรือนักศึกษากระทําการเชนวานัน้ และ
(๔) ความประพฤติตามขอ ๑ (๒) (๓) (๔) (๕)(๘) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓)
ใหไว ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๕

( นายบุญถิ่น อัตถากร )
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ผูใชอํานาจของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ

๗

ประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๑๓๒
โดยที่คณะปฏิวัติพิจารณาเห็นวา นักเรียนและนักศึกษาเปนเยาวชนที่ กําลังสรางสมคุณสมบัติทั้งในดาน
ความรู ความคิดและคุณธรรม พรอมที่จะรับ มรดกตกทอดจากผูใหญเปนพลเมืองดีมปี ระโยชนแกประเทศชาติ
ในอนาคต นักเรียนและนักศึกษาควรจะไดรับการอบรมดูแลใกลชิดจากบิดามารดา ผูปกครอง และครูอาจารย
เพื่อเปนบุตรทีด่ ีของบิดามารดา เปนศิษยทดี่ ีของครู อยู ในโอวาทคําสั่งสอนรวมทั้งอยูในระเบียบประเพณีและ
กฎหมายของบานเมือง เปน การสมควรจะสงเสริมและคุมครองความประพฤติ การแตงกาย และจรรยามารยาท
ใหรัดกุมยิ่งขึน้ เพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน หัวหนาคณะ ปฏิวัติจึงมีคําสั่งดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิกพระราชบัญญัติควบคุมเด็กและนักเรียน พุทธศักราช ๒๔๘๑ และบรรดาบทกฎหมาย กฎ
และขอบังคับอื่น ๆ ที่มีกําหนดไวแลวในประกาศของคณะ ปฏิวตั ิฉบับนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับประกาศของ
คณะปฏิวัติฉบับนี้ และให ใชประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้แทน
ขอ ๒ ในประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้
" นักเรียน " หมายความวา บุคคลซึ่งกําลังรับการศึกษาระดับประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษา ทั้งสายสามัญ
และสายอาชีพ อยูในโรงเรียนของรัฐบาล โรงเรียนเทศบาล โรงเรียนประชาบาล หรือโรงเรียนราษฎร
" นักศึกษา " หมายความวา บุคคลซึ่งกําลังรับการศึกษาระดับที่สูงกวา ระดับมัธยมศึกษา อยูใ นสถานศึกษา
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึง่ มิไดตั้ง ขึ้นโดยมีกฎหมายเฉพาะของสถานศึกษานั้น
" ผูปกครอง " หมายความวา บุคคลซึ่งรับนักเรียนหรือนักศึกษาไวใน ความปกครองหรืออุปการะเลี้ยงดู
หรือบุคคลที่นักเรียนหรือนักศึกษานัน้ อาศัยอยู
" สารวัตรนักเรียนและนักศึกษา " หมายความวา ผูซึ่งไดรับแตงตั้ง ใหปฏิบัติการตามประกาศของคณะ
ปฏิวัติฉบับนี้
" แตงกาย " หมายความรวมถึงการแตงผมหรือสวนอื่นของรางกายดวย
" รัฐมนตรี " หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามประกาศของคณะ ปฏิวัติฉบับนี้
ขอ ๓ ใหรัฐมนตรีหรือผูที่รัฐมนตรีมอบหมายมีอํานาจแตงตั้งสารวัตร นักเรียนและนักศึกษาเพื่อปฏิบัติการ
ตามประกาศของคณะปฏิวัตฉิ บับนี้ และให ถือวาเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
การปฏิบัติการของสารวัตรนักเรียนและนักศึกษา ใหเปนไปตามระเบียบที่ รัฐมนตรีกาํ หนด
ขอ ๔ นักเรียนและนักศึกษาตองประพฤติตนอยูในระเบียบวินัยของ โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่ตนสังกัด
อยู และตองแตงกายหรือแตงเครื่องแบบ ตามระเบียบขอบังคับของโรงเรียนและสถานศึกษา หรือตามที่กฎหมาย
กําหนด นักเรียนและนักศึกษาตองไมแตงกายหรือประพฤติตนไมสมควรแกวัย หรือไม เหมาะสมแกสภาพของ
นักเรียนและนักศึกษา ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

๘
ขอ ๕ นักเรียนหรือนักศึกษาผูใดแตงกายหรือประพฤติตนฝาฝนขอ ๔ ใหเจาหนาที่ตาํ รวจหรือสารวัตร
นักเรียนและนักศึกษามีอํานาจปฏิบัติการตาม ระเบียบที่รฐั มนตรีกําหนด และมีอํานาจนําตัวไปมอบแกครูใหญ
อาจารยใหญ ผูอํานวยการหรือหัวหนาของโรงเรียนหรือสถานศึกษาของนักเรียนหรือนักศึกษา นัน้ เพื่อ
ดําเนินการสอบสวนและอบรมสั่งสอนหรือลงโทษตามระเบียบหรือขอบังคับ
ในกรณีที่ไมสามารถนําตัวไปมอบได จะแจงดวยวาจาหรือเปนหนังสือก็ได
เมื่อไดอบรมสั่งสอนหรือลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาแลวใหโรงเรียน หรือสถานศึกษาแจงใหบิดามารดา
หรือผูปกครองวากลาวตักเตือนอีกชั้นหนึ่ง
การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา ใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกระเบียบหรือขอ บังคับเพื่อใหโรงเรียนหรือ
สถานศึกษาปฏิบัติตามสมควรเพื่อวากลาวสั่งสอน
ขอ ๖ นักเรียนหรือนักศึกษาผูใดฝาฝนขอ ๔ เปนครั้งที่สอง ให โรงเรียนหรือสถานศึกษาสั่งลงโทษตาม
ระเบียบหรือขอบังคับ และแจงใหบดิ า มารดาหรือผูปกครองมาใหสัญญาวาจะอบรมสั่งสอนและควบคุม
นักเรียนหรือนัก ศึกษานั้นมิใหฝาฝนเชนนัน้ อีก
ขอ ๗ ถาบิดามารดาหรือผูปกครองไมมาหรือไมใหสัญญาวาจะอบรม สั่งสอนและควบคุมนักเรียนหรือ
นักศึกษาตามขอ ๖ หรือนักเรียนหรือนักศึกษา ผูใดฝาฝนขอ ๔ เปนครั้งที่สาม ใหโรงเรียนหรือสถานศึกษาสงตัว
นักเรียนหรือนักศึกษาพรอมทั้งรายงานการลงโทษที่แลวมา ไปยังสถานีตํารวจ ในทองที่ที่โรงเรียนหรือ
สถานศึกษานัน้ ตั้งอยู และใหขาราชการตํารวจซึ่ง มียศตัง้ แตรอยตํารวจตรีขึ้นไปมีอาํ นาจออกหมายเรียกบิดา
มารดาหรือผูปกครอง
มาวากลาวตักเตือนหรือเรียกประกันทัณฑบนวาจะปกครองดูแลมิใหนักเรียน หรือนักศึกษาฝาฝนเชนนัน้
อีก โดยอาจจะกําหนดระยะเวลาไมเกินหนึง่ ป หาก ผิดทัณฑบนใหปรับไดไมเกินหารอยบาท
ขอ ๘ นักเรียนหรือนักศึกษาผูใดฝาฝนขอ ๔ เปนครั้งที่สี่ให โรงเรียนหรือสถานศึกษาสงตัวไปยัง
คณะกรรมการควบคุมความประพฤตินักเรียน และนักศึกษาซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง เพื่อพิจารณาสงตัวไปยังโรงเรียน
หรือ สถานศึกษาที่จัดตั้งขึน้ โดยเฉพาะเพื่ออบรมศึกษา หรือในกรณีทนี่ กั เรียน หรือนักศึกษานั้นมีอายุไมครบสิบ
แปดปบริบูรณ คณะกรรมการควบคุมความ ประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจะสงตัวไปยังสถานแรกรับเด็ก
เพื่อใหการ สงเคราะหหรือคุม ครองสวัสดิภาพที่เหมาะสมตามกฎหมายวาดวยการคุม ครอง สวัสดิภาพและการ
สงเคราะหเด็กตอไปก็ได
ขอ ๙ ถาการฝาฝนขอ ๔ เกิดขึ้นในบริเวณโรงเรียนหรือสถานศึกษาซึ่ง นักเรียนหรือนักศึกษานั้นศึกษาอยู
ใหครูใหญ อาจารยใหญ ผูอํานวยการ หรือหัวหนาของโรงเรียนหรือสถานศึกษาดําเนินการตามขอ ๕ ขอ ๖ ขอ
๗ หรือ ขอ ๘ ตามลําดับแลวแตกรณี

๙
ขอ ๑๐ บิดามารดาหรือผูปกครองไมยอมทําทัณฑบนตามขอ ๗ มีความผิด ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่ง
พันบาท
ขอ ๑๑ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามประกาศของคณะ ปฏิวตั ิฉบับนี้ และใหมี
อํานาจออกกฎกระทรวงและระเบียบเพื่อปฏิบัติการตาม ประกาศของคณะปฏิวตั ิฉบับนี้
กฎกระทรวงนัน้ เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
ขอ ๑๒ ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปน
ตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๑๕

( จอมพล ถ. กิตติขจร )
หัวหนาคณะปฏิวัติ

ระเบียบโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
วาดวย “การแตงกายของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๑”
***************
อาศัยอํานาจตามความ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๘) ลงวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๘ โรงเรียน
เทศบาลวัดกลางเห็นควรที่จะวางระเบียบ วาดวยการแตงกายของนักเรียนเพื่อใหการแตกายของนักเรียนเปนไป
อยางมีระเบียบเรียบรอย จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑. ระเบียบนี้เรียนวา “ ระเบียบ การแตงกายของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๑ ”
ขอ ๒. ระเบียบนี้มีวัตถุประสงค
(๑) เพื่อใหการแตงกายของนักเรียนถูกตองตามระเบียบของโรงเรียน
(๒) เพื่อใหนักเรียนไดแตงกาย เปนแนวทางเดียวกันในแตละระดับชัน้
(๓) เพื่อใหนักเรียนแตงกายเหมาะสมกับสภาพของนักเรียน
ขอ ๓. ใหใชระเบียบนีต้ ั้งแตวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เปนตนไป
ขอ ๔. ในระเบียบนี้
(๑) นักเรียน หมายถึง นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ตัง้ แตชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
(๒) ครู-อาจารย หมายถึง ครู-อาจารยโรงเรียนเทศบาลวัดกลางทุกคน
(๓) รองผูบริหาร หมายถึง รองผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
(๔) ผูบริหาร หมายถึง ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
(๕) การแตงกาย หมายถึง การแตงกายของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
ขอ ๕. การแตงกายของ นักเรียนชาย ประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา ใหปฏิบัติดังนี้
(๑) รองเทา เปนรองเทาผาใบหุม สนสีน้ําตาลลวนตลอดจนเชือกผูกรองเทาไมมีลวดลายใดๆ
(๒) ถุงเทา เปนถุงเทาสีน้ําตาลลวน ไมมีลวดลายใดๆ ดึงสูงครึ่งแขง หรือพับกวาง ๑-๑.๕ นิ้ว
(๓) กางเกง เปนกางเกงสีกากีมจี บี กระเปาหนาตรงไมมีกระเปาหลังหามใชผายีนและกางเกง
ตองมีความกวางและความยาว ดังนี้ วัดจากกึ่งกลางหัวเขาขึ้นมาไมเกิน ๕ เซนติเมตร
ความกวาง วัดออกจากขาตรงปลายขากางเกงไดประมาณ ๑๐ ซนติเมตร ไมดึงหรือลด
กางเกงลงต่ํา

๑๑
(๔) เข็มขัด เปนเข็มขัดหัวโลหะสีทองเหลือง รูปสี่เหลี่ยมผืนผาสายเข็มขัดสีน้ําตาล หรือเข็ม
ขัดลูกเสือเทานั้น
(๕) เสื้อ เปนสีขาวคอเชิ้ตแขนสัน้ สีขาวเรียบมีสาบ ใชผาที่ไมบางจนเกินไปตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการกําหนดในเสื้อตองปกสิ่งตอไปนี้
๕.๑ ระดับประถม ตัวอักษร ท.ว.ก. ซึ่งเปนตัวอักษรยอของโรงเรียน ปกดวยสีน้ําเงินที่
หนาอกเบื้องขวาบนอักษรยอ ท.ว.ก. ปกตัวเลขตามระดับชั้น เปนตัวเลขไทย ปกดวยดายสีนา้ํ เงิน ขนาดและ
ลักษณะตามมาตรฐานของโรงเรียน
๕.๒ ระดับมัธยมทั้งมัธยมศึกษาตอนตน และตอนปลาย ปกตัวอักษร ท.ว.ก. เปน
ตัวอักษรยอของโรงเรียนปกดวยสีน้ําเงินที่หนาอกดานขวาบนอักษรยอ ท.ว.ก. ปกตัวเลขตามระดับชั้น เปน
ตัวเลขไทย ปกดวยดายสีแดง ขนาดและลักษณะตามมาตรฐานของโรงเรียน อยูระดับ เม็ดดุม เม็ดที่ ๒
๕.๓ ชื่อและนามสกุล ปกดวยดายสีน้ําเงิน เปนภาษาไทย อานงายชัดเจน ตัวอักษรสูง
ประมาณ ๐.๘ เซนติเมตร ระดับมัธยมปกไวใตอักษร ท.ว.ก. ระดับประถมปกไวที่หนาอกเบื้องซาย
๕.๔ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปกเข็มตราประจําโรงเรียน เหนือ ตัวเลขบอกระดับชั้น
๐.๕ เซนติเมตร
(๖)

ทรงผม ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน ตัดผมสั้นทรงนักเรียน เบอร

๐ เทานั้น และ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตัดผมรองทรงสูง หรือ ผมสั้นทรงนักเรียน เบอร ๐ หามกันผม
ขอ ๖. การแตงกายของ นักเรียนหญิง ประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา ใหปฏิบัติดังนี้
(๑) รองเทา (ชุดนักเรียน) เปนรองเทาหนังดําแบบหุมปลายเทา มีสายรัดหลังเทา หรือ
รองเทาพลศึกษาเปนรองเทาผาใบหุมสนสีขาวลวนตลอดจนเชือกผูกรองเทาไมมีลวดลาย
(๒) ถุงเทาเปนถุงเทาสั้นสีขาวลวน หนา ไมมลี วดลาย พับเหนือตาตุม รอยพับยาว ๑-๑.๕ นิ้ว
(๓) กระโปรงเปนกระโปรงมีจีบสีน้ําเงินหรือสีกรมทา มีความยาวคลุมเขาพองามพับเปนจีบ
ขางละ ๓ จีบ ทั้งดานหนาและดานหลัง
(๔) เสื้อเปนเสื้อสีขาวเรียบไมมลี วดลาย ผาไมบางเกินไป ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
ระดับประถมตนเปนเสื้อคอปกบัวกลม ระดับประถมปลายและระดับมัธยมศึกษาเปนปก
กลาสีและปกเสื้อตองปกสิ่งตอไปนี้
๔.๑ ระดับประถมศึกษา ปก ตัวอักษร ท.ว.ก. ดวยสีน้ําเงินที่หนาอกดานขวา บน
อักษรยอ ท.ว.ก. ปกตัวเลขตามระดับชั้น เปนตัวเลขไทย ปกดวยดายสีน้ําเงิน หนาอกดานซายปก ชื่อ-สกุล ดวยสี
น้ําเงิน ขนาด และลักษณะตามมาตรฐานของโรงเรียน

๑๒
๔.๒ ระดับมัธยมศึกษา ตัวอักษร ท.ว.ก. ดวยสีน้ําเงินที่หนาอกดานขวา บนอักษรยอ
ท.ว.ก. ปกตัวเลขตามระดับชั้น เปนตัวเลขไทย ปกดวยดายดวยดายสีแดง ขนาดและลักษณะตามมาตรฐานของ
โรงเรียน
๔.๓ ชื่อและนามสกุล ปกดวยดายสีน้ําเงินเปนภาษาไทยอานงายชัดเจนตัวอักษรสูง
ประมาณ ๐.๘ เซนติเมตร ระดับมัธยมปกไวใตอกั ษร ท.ว.ก.
(๕) ทรงผม ระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนตน และ ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ตัดผมสั้น ดานหนามองเห็นติ่งหูดา นหลังไมยาวจนถึงปกคอเสือ้ หรือไวผมยาว ไม
ดัดหรือซอย ไมถักเปย เมื่อปลอย ความยาวปลายผมเสมอกันทั้งหมด รวบมัดไว ดานหลัง
ทั้งหมดดวยริบบิน สีกรมทา เทานั้น นอกเหนือจากสถานศึกษากําหนดนี้ถือวาผิดระเบียบ
(๖) ไมใสเครื่องประดับและของมีคาที่ไมเหมาะสมกับสภาพการเปนนักเรียน เชน สรอย
แหวน กําไลขอมือ ตางหู เปนตน
(๗) ไมแตงหนา เชน เขียวคิ้ว ทาปาก ทาแกม คอนแทรกซเลนสสี ยอมสีผมแฟชั่น ฯลฯ
ขอ ๗. การแตงกายนักเรียนชายระดับอนุบาล ใหปฏิบัติดังนี้
(๑) รองเทาเปนรองเทาหนัง หรือรองเทาผาใบหุมสนสีขาวลวน และไมมีลวดลายใดๆ
(๒) ถุงเทา เปนถุงเทาสีขาว ไมมีขลิบหรือลวดลายใด ๆ
(๓) กางเกง เปนกางเกงสีแดงไมมีจีบ กระเปาหนาตรง ไมมีกระเปาหลัง หามใชผายีนส และ
ขากางเกงตองมีความกวางและความยาวดังนี้ ความกวาง วัดออกจากขากางเกงปลายขาไดประมาณ ๑๐
เซนติเมตร ความยาว วัดจากกึ่งกลางหัวเขาขึ้นมาไมเกิน ๕ เซนติเมตร
(๔) เสื้อเปนสีขาวปกคอบัว แขนสั้น ใชผาไมบางจนเกินไป ไมมีลวดลาย และตัวเสื้อตองปก
สิ่งตอไปนี้
๔.๑ ตัวอักษร ท.ว.ก. ซึ่งเปนตัวอักษรยอของโรงเรียนปกดวยสีน้ําเงินที่หนาอกเบือ้ ง
ขวา ขนาดและลักษณะตามมาตรฐานของโรงเรียน
๔.๒ ชื่อและนามสกุล ปกดวยสีน้ําเงิน เปนภาษาไทย อานงาย ชัดเจนตัวอักษรสูง
ประมาณ ๐.๘ เซนติเมตร ไวที่หนาอกเบื้องซาย
(๕) ทรงผมตามระเบียบโรงเรียนกําหนด
(๖) ไมใสเครื่องประดับหรือของมีคา ที่ไมเหมาะสมกับสภาพการเปนนักเรียน

๑๓
ขอ ๘. การแตงกายของนักเรียนหญิงระดับชั้นอนุบาล ใหปฏิบัติดังนี้
(๑) รองเทา เปนรองเทาหนังสีดาํ แบบหุมสน หุมปลายเทา มีสายรัดหลังเทาไมมีลวดลาย
(๒) ถุงเทา เปนถุงเทาสั้นสีขาว ไมมีขลิบ หรือลวดลาย ใดๆ ขอบหนา หรือพับได
(๓) กระโปรง เปนกระโปรงมีจีบรอบสีแดง มีความยาวคลุมเขาพองาม
(๔) เสื้อ เปนเสื้อสีขาวเรียนไมมลี วดลาย ผาไมบางจนเกินไป เปนเสื้อบัวปกคอกลม บนเสื้อ
ตองปกสิ่งตอไปนี้
๔.๑ ตัวอักษร ท.ว.ก. ซึ่งเปนตัวอักษรยอของโรงเรียนปกดวยสีน้ําเงินที่หนาอกเบือ้ ง
ขวา ขนาดและลักษณะตามมาตรฐานของโรงเรียน
๔.๒ ชื่อและนามสกุล ปกดวยสีน้ําเงิน เปนภาษาไทย อานงาย ชัดเจนตัวอักษรสูง
ประมาณ ๐.๘ เซนติเมตร ไวที่หนาอกดานซาย
(๕) ทรงผมตามระเบียบโรงเรียนกําหนด
(๖) ไมใสเครื่องประดับ หรือของมีคา ที่ไมเหมาะสมกับสภาพการเปนนักเรียน
ขอ ๙. เครื่องแตงกายชุดลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ รด. ตามแบบมาตรฐาน
ขอ ๑๐. เครื่องแตงกาย เสื้อเหลืองดอกคูนใชแทนเสื้อนักเรียน ใหใชกบั กระโปรง และกางเกงนักเรียน
ขอ ๑๑. เครื่องแตงกายพลศึกษา เสื้อชมพูของโรงเรียน ในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนตน
เสื้อกีฬามัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียน ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สวนกางกางกีฬา ใชกางเกงกีฬาขา
ยาวสีดําแถบสีเหลืองเทานั้น
ขอ ๑๒. กระเปาสะพายหลังนักเรียน ใหเปนกระเปาโรงเรียน หรือถุงผาที่มีตรา โรงเรียน
ขอ ๑๓. ใหรองผูบริหารสถานศึกษา รักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้โดยความเห็นชอบของผูบริหาร
สถานศึกษา
ขอ ๑๔. หากระเบียบนีม้ ีปญ
 หาไมวากรณีใดๆ ในการปฏิบัติผลการวินิจฉัยของคณะกรรมการของ
โรงเรียนถือเปนอันสิ้นสุด
ขอ ๑๕. ถามีการเปลี่ยนแปลงแกไขระเบียบ ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
( นายวิชนิ หมืน่ ศรีจูม )
ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง

( นายสุรพล เชื้อชมกุล )
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระเบียบโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
วาดวย “การออกนอกบริเวณโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๖๑”
***************
อาศัยอํานาจตามความในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๓ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๓ จึงวางระเบียบโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให
นักเรียนไดประพฤติและปฏิบัติตนใหถกู ตอง ตามระเบียบของโรงเรียนเทศบาลวัดกลางวาดวย “การออกนอก
โรงเรียน” ใหนักเรียนไดถือปฏิบัติ ดังนี้
ขอ ๑. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบวาดวยการออกนอกบริเวณโรงเรียนของโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
พ.ศ. ๒๕๖๑”
ขอ ๒. ระเบียบนี้มีวัตถุประสงคดังนี้
(๑) เพื่อใหนักเรียนไดปฏิบัติตนไดถูกตองตามระเบียบของโรงเรียน
(๒) เพื่อใหนักเรียนมีความรับผิดชอบและมีวนิ ัยตอตนเอง
(๓) เพื่อใหนักเรียนไดรับความปลอดภัย
ขอ ๓. ใหใชระเบียบนีต้ ั้งแตวันที่ ๑๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เปนตนไป
ขอ ๔. ในระเบียบนี้
(๑) นักเรียน หมายถึง นักเรียนโรงเรียนเทศบางวัดกลาง ตัง้ แตชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
(๒) ผูปกครอง หมายถึง บิดา-มารดาและญาติที่นักเรียนไดพกั อาศัยอยู
(๓) ครู-อาจารย หมายถึง ครู-อาจารยโรงเรียนเทศบาลวัดกลางทุกคน
(๔) ฝายปกครอง หมายถึง ครู- อาจารยที่ทําหนาที่ดูแลควบคุมนักเรียนในดานฝายปกครอง
ของ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
(๕) รองผูบริหาร หมายถึง รองผูอํานวยการฝายปกครองโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
(๖) หัวหนาสถานศึกษา หมายถึง ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
ขอ ๕. นักเรียนจะตองประพฤติตนใหถูกตอง กับสภาพการเปนนักเรียนโดยใหปฏิบตั ิตนในเรื่องการ
ออกนอกบริเวณโรงเรียน ดังนี้
(๑) หามนักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียนกอนไดรับอนุญาตโดยเด็ดขาด

๑๕
(๒) นักเรียนคนใดมีความจําเปนที่จะตองออกนอกบริเวณโรงเรียนใหขออนุญาตฝายปกครอง
แลวกรอกแบบขออนุญาต เมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะสามารถออกนอกบริเวณโรงเรียน
ได และเมื่อไดกลับมาแลวจะตองมารายงานตัวแกฝายปกครอง
(๓) นักเรียนคนใด จะตองออกนอกบริเวณโรงเรียนอยูเ ปนประจํา ตองใหผูปกครองไปยื่น
คํารองขออนุญาตจากฝายปกครองเปนกรณีพิเศษ
(๔) นักเรียนคนใด เมื่อไดรับอนุญาตใหออกนอกบริเวณโรงเรียนไปแลว หากเกิดอุบตั ิเหตุ
หรือไดรับอันตราย หรือเกิดความเสียหายในกรณีใดๆ เกินกวาเหตุ ทางโรงเรียนจะไม
รับผิดชอบ และทางโรงเรียนสามารถที่จะลงโทษตามระเบียบของโรงเรียนได
(๕) หามครูอาจารยใหนักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยเด็ดขาดเวนแตมีกรณีจําเปนและ
ตองไดรับอนุญาตจากรองผูบริหารหรือผูบริหารสถานศึกษาเสียกอน
ขอ ๖. ใหรองผูบริหารสถานศึกษา รักษาการใหเปนไปตามระเบียบนีโ้ ดยความเห็นชอบของผูบริหาร
สถานศึกษา
ขอ ๗. หากระเบียบนี้มีปญหาใด ไมวากรณีใด ๆผลการวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเปน
ที่สิ้นสุด
ขอ ๘. ถามีการเปลี่ยนแปลงแกไขระเบียบ ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

( นายวิชิน หมืน่ ศรีจูม )
ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง

( นายสุรพล เชื้อชมกุล )
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระเบียบโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
วาดวย “การมาโรงเรียนและการกลับบาน พ.ศ. ๒๕๖๑”
***************
เพื่อใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอย และกอใหเกิดความปลอดภัยกับนักเรียน ที่จะตองเดินทางไป
โรงเรียนและกลับบาน โรงเรียนเทศบาลวัดกลางจึงไดจดั ทําระเบียบวาดวย “การมาโรงเรียนและการกลับบาน
พ.ศ. ๒๕๖๑” ใหนกั เรียนถือปฏิบัติ ดังนี้
ขอ ๑. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบการมาโรงเรียนและกลับบานของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
พ.ศ. ๒๕๖๑”
ขอ ๒. ระเบียบนี้มีวัตถุประสงค
(๑) เพื่อฝกใหนักเรียน เปนผูมีความรับผิดชอบตอหนาที่
(๒) เพื่อฝกใหนักเรียน เปนผูมีระเบียบวินยั ตรงตอเวลา
(๓) เพื่อใหนักเรียนมีความรูเกีย่ วกับกฎจราจร ซึ่งกอใหเกิดความปลอดภัยในการสัญจร
ขอ ๓. ใหใชระเบียบนีต้ ั้งแต วันที่ ๑๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เปนตนไป
ขอ ๔. ในระเบียบนี้

(๑) นักเรียน หมายถึง นักเรียนโรงเรียนเทศบางวัดกลาง ตั้งแตชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอน
ปลาย
(๒) ผูปกครอง หมายถึง บิดา-มารดาและญาติที่นักเรียนไดพักอาศัยอยู
(๓) ครู-อาจารย หมายถึง ครู-อาจารยโรงเรียนเทศบาลวัดกลางทุกคน
(๔) รองผูบริหาร หมายถึง รองผูอํานวยการฝายปกครองโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
(๕) ผูบริหาร หมายถึง ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
ขอ ๕. การมาโรงเรียนและการกลับบานของนักเรียนถือการปฏิบัติ ดังนี้
(๑) แตงกายใหเรียนรอยถูกตองตามระเบียบวาดวยการแตงกายของโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
พ.ศ. ๒๕๖๑
(๒) นักเรียนที่ไปโรงเรียนดวยทางเทา ใหเดินตามทางเทา ถาถนนไมมีทางเทาใหเดินชิดขวา
ของขอบถนน
(๓) การขามถนนขามตรงที่มีทางขาม หรือมีตํารวจจราจร หรือสวัสดิถาพจราจร

๑๗
(๔) ผูปกครองที่ไปสงหรือไปรับนักเรียนใหไปสงหรือรอรับที่หนาประตูโรงเรียนหามนํา
ยานพาหนะเขาไปภายในบริเวณโรงเรียน อันจะกอใหเกิดอันตรายแกนักเรียน
(๕) เมื่อมาถึงโรงเรียน และกอนเดินทางกลับบานใหนักเรียนทําความเคารพครูเวรประจําวัน ที่
หนาประตู และทําความเคารพพระพุทธรูปดวยการไหว
(๖) นักเรียนตองมาถึงโรงเรียนภายในเวลา ๐๗.๕๐ น. นักเรียนที่มาสายเกิน ๐๙.๐๐ น. โดยไม
มีเหตุผลสมควร การเขาเรียนตองไดรับอนุญาตจากครูฝายปกครองกอน
(๗) การเดินภายในบริเวณโรงเรียนใหเดินชิดขวา
(๘) หามเดินลัดสนาม เดินเหยียบย่ําสนามหญา
(๙) ขณะที่เดินใหถือกระเปาและอุปกรณการเรียนใหเรียบรอย ไมถือเกะกะหรือขวางทางผูอื่น
(๑๐) นํากระเปา และอุปกรณการเรียนไปเก็บไวที่หองเรียนใหเรียบรอย ถานักเรียนมาในขณะที่
เขาแถวใหนกั เรียนนํากระเปาไปเขาแถวดวย
(๑๑) หลังจากเสร็จกิจกรรมหนาเสาธง ใหนักเรียนเดินเขาหองดวยความเปนระเบียบเรียบรอย
(๑๒) เมื่อสัญญาณเลิกเรียน ทุกคนตองเดินลงมา เขาแถว กับบาน และเดินชิดขอบถนนทางขวา
(๑๓) กอนไปโรงเรียน และเมื่อกลับมาถึงบานนักเรียนตองทําความเคารพผูปกครองดวยการไหว
(๑๔) นักเรียนที่ทํากิจกรรมตางๆหลังเลิกเรียนตองกลับบานกอนเวลา ๑๗:๐๐น. เวนแตทาง
โรงเรียนไดรบั อนุญาตเปนกรณีพิเศษ หรือมีผูรับผิดชอบดูอยางใกลชิด
ขอ ๖. ใหรองผูบริหารสถานศึกษา รักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ โดยความเห็นชอบของผูบริหาร
ขอ ๗. หากระเบียบนี้มีปญหาไมวากรณีใดๆในการปฏิบัติ ผลการวินจิ ฉัยของคณะกรรมการการ
บริหารโรงเรียน ใหถือเปนอันสิ้นสุด
ขอ ๘. ถามีการเปลี่ยนแปลงแกไขระเบียบนี้ ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

( นายวิชนิ หมื่นศรีจูม )
ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง

( นายสุรพล เชื้อชมกุล )
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระเบียบโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
วาดวย “กิริยามารยาทของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๑”
***************
ดวยนักเรียนแตละคนมาจากสถานภาพทางครอบครัวที่แตกตางกันการปฏิบัติตน กิริยามารยาท
ยอมมีความแตกตางกันออกไป โรงเรียนเห็นความสําคัญในการใหความรูอบรม ศีลธรรม จริยธรรม กริยา
มารยาทตาง ๆ ควบคูไปกับการเรียนการสอน เพื่อใหนักเรียนสามารถปฏิบัติตนใหถูกตองตามกาลเทศะเปนที่
ยอมรับของสังคม ปฏิบัติตนไปในทางเดียวกันอันจะกอใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอยแกสวนรวม โรงเรียน
จึงไดออกระเบียบนี้ เพื่อใหนักเรียนถือปฏิบัติ
ขอ ๑. ระเบียบนี้เรียกวา “ ระเบียบวาดวยกิริยามารยาทของนักเรียน”
ขอ ๒. ระเบียบนี้มีวัตถุประสงค
(๑) เพื่อใหนักเรียนไดทราบถึงระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับมารยาทของนักเรียน
(๒) เพื่อใหนักเรียนไดไดปฏิบัติตนไดถูกตองเหมาะสมตามสถานภาพของนักเรียน
(๓) เพื่อใหนักเรียนสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางมีความสุข
(๔) เพื่อใหนักเรียนเปนที่ยอมรับและเปนบุคคลที่มีคุณคาทางสังคม
ขอ ๓. ใหใชระเบียบนีต้ ั้งแต วันที่ ๑๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เปนตนไป
ขอ ๔. ระเบียบนี้มีวัตถุประสงค
(๑) กิริยามารยาท หมายถึง ลักษณะทีน่ ักเรียนไดแสดงออก ตอบุคคลและสถานที่
ในทางที่ดีงาม
(๒) บุคคล หมายถึง บุคคลทั่งไป
(๓) นักเรียน หมายถึง นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ตัง้ แตชั้นอนุบาลถึง
มัธยมศึกษาตอนปลาย
(๔) ครู-อาจารย หมายถึง ครู-อาจารยโรงเรียนเทศบาลวัดกลางทุกคน
ขอ ๕. นักเรียนจะตองประพฤติปฏิบัติตน ใหเหมาะสมและถูกตองกับสภาพของนักเรียน มี
กิริยามารยาทเรียบรอย ตองถือปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
(๑) นักเรียนมาถึงโรงเรียนตองทําความเคารพครูเวร และพระพุทธรูปโดยการไหว
(๒) เมื่อพบเห็น ครู-อาจารย สวนทางหรือผานมา ใหนักเรียนหยุดยืนตรงกอนแลว
ทําความเคารพโดยการไหว
(๓) เมื่อเดินผานครูในขณะที่ครูนั่งหรือยืนอยู นักเรียนตองกมตัวลงเล็กนอย

๑๙
(๔) หามแสดงกิริยาวาจาที่ไมสุภาพ ลวงเกิน หรือไมเคารพ ตอครู-อาจารย
(๕) นักเรียนจะตองไมถือวิสาสะ ไรมารยาท หยิบสิ่งของเครื่องใชบนโตะครู โดย
ไมไดรับอนุญาต
(๖) หามแสดงกิริยามารยาทอาการลอเลียนครู
(๗) หามนักเรียนใชวาจาไมสุภาพ
(๘) ไมสง เสียงดังหรือกระทําการใดๆ ในอันจะกอใหเกิดเสียงรบกวนการเรียนการ
สอน
(๙) หามกระทําการใดๆ ในอันจะกอใหเกิดเสียงรบกวนการเรียนการสอน
ขอ ๖. ใหผูชวยผูบริหารสถานศึกษา รักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ โดยความเห็นชอบของ
ผูบริหารสถานศึกษา
ขอ ๗. หากระเบียบนี้มีปญหาไมวากรณีใดๆ ในการปฏิบัติ ผลการวินจิ ฉัยของคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน ใหถอื เปนอันสิ้นสุด
ขอ ๘. ถามีการเปลี่ยนแปลงแกไขระเบียบนี้ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

( นายวิชนิ หมื่นศรีจูม )
ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง

( นายสุรพล เชื้อชมกุล )
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระเบียบโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
วาดวย “ความประพฤตินักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๑”
***************
อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการกฎกระทรวงฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๘) วันที่ ๖ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๑๘ วาดวยความประพฤติของนักเรียนเพื่อใหนักเรียนประพฤติใหเหมาะสมกับสภาพาการเปน
นักเรียน ตามระเบียบโรงเรียนเทศบาลวาดวย “ความประพฤติของนักเรียน” จึงวางระเบียบไวดงั นี้
ขอ ๑. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบวาดวยความประพฤติของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๑”
ขอ ๒. ระเบียบนี้มีวัตถุประสงคคือ
(๑) เพื่อใหนักเรียนประพฤติตนใหเหมาะสมกับสภาพการเปนนักเรียน
(๒) เพื่อใหนักเรียนปฏิบัติตนใหถูกตองตามระเบียบวาดวยความประพฤติของนักเรียน
ขอ ๓. ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ขอ ๔. ในระเบียบนี้
(๑) นักเรียน หมายถึง นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ตัง้ แตชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอน
ปลาย
(๒) ครู-อาจารย หมายถึง คณะครู-อาจารยโรงเรียนเทศบาลวัดกลางทุกคน
(๓) รองผูบริหาร หมายถึง รองผูอํานวยการฝายปกครองโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
(๔) ผูบริหาร หมายถึง ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
ขอ ๕. นักเรียนตองประพฤติตนใหเหมาะสมกับสภาพการเปนนักเรียน ดังนี้
(๑) หามแตงเครื่องแบบนักเรียนเพียงสวนใดสวนหนึ่ง หรือแตงกายไมถูกตองตามระเบียบ วาดวย
การแตงกายของโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
(๒) หามใชเครื่องสําอางหรือสิ่งปลอมเพื่อการเสริมสวย เชน เครื่องประดับ ของมีราคา สรอยคอ
แหวน กําไลมือ ตางหู ยอมผมแฟชั่น
(๓) ไมเขาไปในสถานที่ไมสมควร เชน โรงภาพยนตร ศูนยการคา บาร ไนตคลับ สถานอาบอบ
นวด สนามมา สนุกเกอร บอนการพนัน รานเกม เวนแตนักเรียนจะอยูในสถานทีน่ ั้นกับ
ผูปกครอง
(๔) หามไปในสถานที่คาประเวณี เวนแตจะเปนผูอาศัยอยูในสถานที่นั้นกับผูปกครอง
(๕) หามคบคาสมาคมกับผูหญิงที่ประพฤติตนเปนการคาประเวณี เวนแตเปนญาติกับหญิงนั้น

๒๑
(๖) หามเขาไปในงานหรือรวมสังสรรคและงานนั้นมีการเตนรํา หรือมีการแสดงที่ไมเหมาะสมกับ
สภาพการเปนนักเรียนเวนแตไปกับผูปกครองหรือสถานศึกษาเปนผูจ ัด
(๗) หามประพฤติตนในทํานองชูสาว
(๘) หามมีวัตถุระเบิดหรือพกอาวุธ หรืออุปกรณเจตนาใหเปนอาวุธ
(๙) หามหลบหนี หรือหลีกเลี่ยงการมาโรงเรียน
(๑๐) หามแสดงกิรยิ าวาจา หรือการกระทําอยางใดอยางหนึ่งที่ไมเปนสุภาพชน
(๑๑) หามเลนเกม การพนันซึ่งตองหามตามกฎหมาย
(๑๒) หามทําลายสาธารณะสมบัติ หรือทําความสกปรกแกสาธารณะสมบัติ
(๑๓) ไมมั่วสุมกอความรําคาญแกผูอื่น หรือยุยงสงเสริมกอความไมเรียบรอยตอสังคม ดวยวิธีการ
ใดๆก็ตาม
(๑๔) หามสูบบุรี่ กัญชา เสพสุรามึนเมาหรือยาเสพติดทุกชนิด หรือมีไวในครอบครอง
(๑๕) หามเที่ยวกลางคืน
(๑๖) ไมแสดงความเคารพหรือแสดงอาการแข็งกระดางตอผูทคี่ วรเคารพ
(๑๗) หามกระทํา หามดู หามครอบครอง ซอนเรนรูปภาพหรือหนังสือลามก อนาจาร
(๑๘) หามประพฤติตนเปนที่เสียหายตอชื่อเสียงของสถานศึกษา
(๑๙) ไมกาวราวดื้อรั้น หรือไมปฏิบัติตามคําสั่งสอนของครู- อาจารย หรือผูปกครอง
(๒๐) ไมกระทําผิดกฎหมายบานเมือง
(๒๑) ไมกอการทะเลาะวิวาท
(๒๒) ไมประพฤติตนเปนขโมย
ขอ ๖. ใหรองผูบริหารสถานศึกษา รักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ โดยความเห็นชอบของผูบริหาร
ขอ ๗. หากระเบียบนี้มีปญหาไมวากรณีใดๆในการปฏิบัติ ผลการวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
ถือเปนอันสิ้นสุด
ขอ ๘. ถามีการเปลี่ยนแปลงแกไขระเบียบนี้ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

( นายวิชิน หมืน่ ศรีจูม )
ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง

( นายสุรพล เชื้อชมกุล )
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระเบียบโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
วาดวย “การเขาแถวเดิน พ.ศ. ๒๕๖๑”
***************
เพื่อสงเสริมใหนักเรียนเปนผูมีระเบียบวินยั ในตนเอง รูจักการเปนผูนาํ ผูตามในสังคม โรงเรียนจึงได
กําหนดระเบียบ การเขาแถว เดินแถว ใหนักเรียนไดถือปฏิบัติ
ขอ ๑. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบการเขาแถว พ.ศ. ๒๕๖๑”
ขอ ๒. ระเบียบนี้มีวัตถุประสงค คือ
(๑) เพื่อฝกใหนักเรียน เปนผูมีระเบียบวินยั ในตนเอง
(๒) เพื่อฝกใหนักเรียนเปนผูนํา ผูตามที่ดี
(๓) เพื่อฝกใหนักเรียนเขาแถว เดินแถวอยางมีระเบียบ
ขอ ๓. ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เปนตนไป
ขอ ๔. ในระเบียบนี้
(๑) นักเรียน หมายถึง นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ตัง้ แตชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
(๒) ครู-อาจารย หมายถึง ครู-อาจารย โรงเรียนเทศบาลวัดกลางทุกคน
(๓) รองผูบริหาร หมายถึง รองผูอํานวยการฝายปกครองโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
(๔) ผูบริหาร หมายถึง ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
ขอ ๕. การเขาแถว-เดินแถว ใหนกั เรียนปฏิบัติดังนี้
(๑) นักเรียนจะตองเริ่มเขาแถวเพื่อทํากิจกรรมหนาเสาธง ใหเสร็จกอน เพลงมารช โรงเรียนจบ ๓
รอบ เริ่ม เวลา ๐๘.๐๐ น.
(๒) การเขาแถวทํากิจกรรมหนาเสาธงตอนเชา ใหยืนแถวในลักษณะแถวตอนลึกเปนชั้นๆ โดย
เริ่มจากนักเรียนหญิงกอนแลวตอทายดวยนักเรียนชายของแตละชั้นโดยเรียงลําดับสูงต่ํา
(๓) ระหวางแถวแตละหองเรียน ใหหางกันพอเหมาะกับพื้นที่สนาม
(๔) ในการเขาแถวเคารพธงชาติ และทํากิจกรรมหนาเสาธง ใหมีครู-อาจารยประจําชั้นควบคุม
แถว โดยยืนกํากับทายแถวในชั้นตน ยกเวนครูเวรหนาประตู หรือเวนแตไมสามารถเขาแถวหนาเสาธงได
(๕) ในขณะเขาแถวครู-อาจารย ใหการอบรมหนาเสาธงได นักเรียนจะตองยืนตรง
(๖) เมื่อครู- อาจารย สั่งการใหนกั เรียนแยกยายเขาหองเรียน ใหนักเรียนเดินโดยเขาชั้นเรียนเปน
แถว
(๗) ขณะเดินแถวเขาเรียน ไมเดินแซงหนาคนอื่น ไมวิ่ง ไมแตกแถวแยกไปที่อนื่ กอนเขาชั้นเรียน

๒๓
(๘) เมื่อเปลีย่ นชั่วโมงเรียน นักเรียนที่ไมไดเรียนในหองเรียน จะตองเขาแถวเดิน อยางมีระเบียบ
ไปเรียนสถานที่ที่ครู - อาจารยนัดหมาย
(๙) ใหนกั เรียนเขาแถวตอนเรียงหนึ่งเพื่อเขารับบริการอาหาร
ขอ ๖. ใหรองผูบริหารสถานศึกษา รักษาการนี้เปนไปตามระเบียบนี้ โดยความเห็นชอบของผูบริหาร
ขอ ๗. หากระเบียบนี้มีปญหาไมวากรณีใดๆในการปฏิบัติผลการวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
ขอ ๘. ถามีการเปลี่ยนแปลงแกไขระเบียบนี้ ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

( นายวิชนิ หมื่นศรีจูม )
ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง

( นายสุรพล เชื้อชมกุล )
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระเบียบโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
วาดวย “การลงโทษนักเรียน” พ.ศ. ๒๕๖๑
**************
อาศัยอํานาจตามความในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๓ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๓ จึงวางระเบียบโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง พ.ศ. ๒๕๖๑ ไวดังนี้
ขอ ๑. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง วาดวยการลงโทษนักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๑”
ขอ ๒. ระเบียบนี้มีวัตถุประสงค ดังนี้
(๑) เพื่อใหนักเรียนปฏิบัติตามกฎของโรงเรียน
(๒) เพื่อใหเกิดความสงบสุขในโรงเรียน
(๓) เพื่อใหนักเรียนเกิดความสํานึกในการกระทําผิด
(๔) เพื่อใหนักเรียนมีความประพฤติปฏิบัติไดถูกตองตามกฎระเบียบของโรงเรียน
ขอ ๓. ใหใชระเบียบนีต้ ั้งแตวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เปนตนไป
ขอ ๔. ในระเบียบนี้
(๑) นักเรียน หมายถึง นักเรียนนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดกลางตั้งแต อนุบาลถึงมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
(๒) ครู - อาจารย หมายถึง ครูอาจารยโรงเรียนเทศบาลวัดกลางทุกคน
(๓) รองผูบริหาร หมายถึง รองผูอํานวยการฝายปกครองโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
(๔) หัวหนาสถานศึกษา หมายถึง ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
(๕) “การลงโทษ” หมายถึง การลงโทษนักเรียนที่ประพฤติผิด หรือฝาฝนระเบียบขอบังคับ
ของ สถานศึกษา ทั้งนอกและในสถานศึกษา ตามหลักฐานปรากฏ โดยมีความมุงหมายเพื่อ
วากลาวตักเตือนใหนักเรียนมีความประพฤติดีและเปนแบบอยางที่ดีในสังคม
ขอ ๕. การลงโทษนักเรียนอยูใ นดุลยพินิจของหัวหนาสถานศึกษาหรือครู อาจารยที่หวั หนา
สถานศึกษามอบหมายที่จะดําเนินการตามความเหมาะสมดังนี้
(๑) การวากลาวตักเตือน ใชกับนักเรียนที่กระทําความผิดไมรายแรง โดยจะตองชี้แจงอยางมี
เหตุผล ใหนกั เรียนเขาใจ ถึงผลเสียที่เกิดขึน้ จากความผิดนั้นๆ เชน ยึดถุงเทา ตุมหู เครื่องประดับอื่นๆ ตัดผม ถา
เปนทรัพยมีคาใหผูปกครองมาติดตอรับภายหลัง โดยแจงใหนกั เรียนทราบลวงหนา และเสียคาปรับตามกฎหมาย
(๒) การทํากิจกรรมสาธารณะในที่เปดเผย ในลักษณะเพื่อบําเพ็ญประโยชนตอสวนรวม ให
นักเรียนเกิดจิตสํานึกที่ดี ไมประพฤติชั่ว และกลับตัวเปนคนดีตอไป

๒๕
(๓) การทําทัณฑบน ใหหวั หนาสถานศึกษาและคณะกรรมการที่ไดแตงตั้งพิจารณา ลงโทษ
นักเรียนประพฤติตนไมสมควรแกสภาพนักเรียน ในกรณีที่ทําใหเสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติยศของสถานศึกษา
หรือฝาฝนระเบียบขอบังคับของสถานศึกษาอยางรายแรง หรือไดรับโทษอยางอื่นแลวแตยังไมเข็ดหลาบ เมื่อทํา
ทัณฑบน แลวใหนํานักเรียนเขาอบรม บําบัด ถานักเรียนมีพฤติกรรมเกิดขึ้นซ้ําใหพิจาณาขอตอไป
(๔) การสั่งพักการเรียน ใหหวั หนาสถานศึกษาพิจารณาลงโทษสั่งพักการเรียนในกรณี
ตอไปนี้
๔.๑ นักเรียนประพฤติไมสมควรแกสภาพนักเรียนในกรณีที่ทําใหเสื่อมเสียชื่อเสียง
เกียรติยศของสถานศึกษาหรือฝาฝนระเบียบขอบังคับของสถานศึกษาอยางรายแรง หรือเคยถูกลงโทษ ใหทํา
ทัณฑบนมาแลว แตยังมีการกระทําอีก
๔.๒ นักเรียนที่ฝาฝนระเบียบที่ระบุไวใหสั่งพักการเรียน การลงโทษสั่งพักการเรียน
จะสั่งพักไดครัง้ หนึ่งไมเกินเจ็ดวันหรือจนกวาความผิดนัน้ จะไดรับการแกไขใหถูกตอง ถาสั่งพักการเรียนเกิน
เจ็ดวันใหขออนุมัติผูวาราชการจังหวัด เมือ่ สั่งพักการเรียนแลว ใหแจงบิดามารดาหรือผูปกครองนักเรียน
ทราบเปนลายลักษณอักษร
(๕) การใหยา ยสถานศึกษา นักเรียนประพฤติตนไมเหมาะสมแกสภาพนักเรียนหรือฝาฝน
ระเบียบขอบังคับของสถานศึกษา หรือประพฤติผิดศีลธรรมจนเปนทีเ่ ห็นไดวา ถาใหอยูใ นสถานศึกษาตอไป
จะทําใหเสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติยศของสถานศึกษาหรือจะเปนเหตุใหระเบียบวินยั หรือศีลธรรมอันดีของ
นักเรียนอื่นพลอยเสื่อมเสียใหหวั หนาสถานศึกษาเชิญบิดา มารดา หรือผูปกครองมารับทราบเหตุผล แลวให
นักเรียนผูนั้นยายสถานศึกษา โดยทางโรงเรียนออก เอกสารให
(๖) การคัดชือ่ ออก ในกรณีที่ไมมาเรียนเลย ๑ ภาคเรียน หรือ นักเรียนประพฤติตามที่กลาวไว
ใน ขอ (๙) และหัวหนาสถานศึกษาไดเชิญบิดามารดา หรือผูปกครองมารับทราบเหตุผลแลวแตบดิ ามารดา หรือ
ผูปกครองไมมาในเวลาอันสมควรใหแจงเหตุผลใหทราบทางไปรษณียลงทะเบียนแจงรายงานขออนุญาตคัดชื่อ
นักเรียนผูนั้นออกจากสถานศึกษาตอผูวาราชการจังหวัดเมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงคัดชือ่ ออกโดยไมออกเอกสาร
ให
(๗) หามลงโทษนักเรียนดวยวิธีรุนแรง หรือแบบกลั่นแกลง หรือลงโทษดวยความโกรธ
หรือดวยความพยาบาท หรือลงโทษนักเรียนที่กําลังเจ็บปวย หรือกําลังมีปญหากระทบกระเทือนใจอยาง
รายแรง และใหคํานึงถึงอายุของนักเรียนดวยการลงโทษนักเรียนใหเปนไปเพื่อวากลาวสั่งสอน โดยเจตนาที่
จะแกไขนิสยั และความประพฤติไมดีของนักเรียน ใหรสู ึกในความผิด ละเวนการประพฤติชั่วและกลับ
ประพฤติตนในทางดีตอไป
(๘) การลงโทษนักเรียนทุกครั้ง ใหโรงเรียนหรือสถานศึกษาทําเปนหลักฐานในสมุดหมาย
เหตุรายวันและแจงใหบดิ า มารดาหรือผูปกครองทราบเปนหนังสือดวยทุกครั้ง
(๙) ความผิดและการลงโทษ

๒๖
๙.๑ ความผิดขั้นเบา (ตักเตือน ทําทัณฑบน และ/หรือ ทํากิจกรรม ทางโรงจะให ๒
ครั้งเทานั้น)
๙.๑.๑ มาถึงโรงเรียนเกินเวลา ๐๘:๓๐ น. โดยไมมีเหตุอนั ควร
๙.๑.๒ สงเสียงอึกทึกในหองเรียน
๙.๑.๓ ไมรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียนและ ในหองเรียน
๙.๑.๔ กลาววาจาหยาบคาย
๙.๑.๕ ไมปกอักษร ท.ว.ก. ชื่อ สกุล และตัวเลขบอกระดับชั้นประถมศึกษา
ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และ เข็มสัญลักษณในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย
๙.๑.๖ ไมแสดงความเคารพครู - อาจารย
๙.๑.๗ ไวผม ผิดระเบียบ ไมเหมาะสมกับความเปนนักเรียน
๙.๑.๘ ไวหนวดเครา
๙.๑.๙ ไมติดกระดุมเสื้อใหเรียบรอย
๙.๑.๑๐ ใชเครือ่ งประดับที่มรี าคา และไมเหมาะสมกับสภาพนักเรียน
ยกเวนนาฬิกาขอมือที่ใชสายนาฬิกาที่สภุ าพ
๙.๑.๑๑ ไมเขาแถวเปนคิวเพื่อรับบริการอาหารเครื่องดื่มจากแมคาที่โรง
อาหาร
๙.๑.๑๒ เมื่อลงจากรถโดยสารแลวไมเดินแถวอยางมีระเบียบเขาสูโรงเรียน
๙.๑.๑๓ ดื่มน้ํา และซื้ออาหารนอกเวลาทีโ่ รงเรียนกําหนด
๙.๑.๑๔ ใชเครื่องสําอาง เพื่อการเสริมสวย
๙.๒ ความผิดขั้นปานกลาง (โทษทําทัณฑบน สั่งพักการเรียน และ/หรือ ทํา
กิจกรรม ทางโรงจะให ๒ ครั้งเทานั้น)
๙.๒.๑ ขาดเรียนโดยไมแจงเหตุผลใหโรงเรียนทราบติดตอกันเกิน ๓ วัน
๙.๒.๒ ออกนอกบริเวณโรงเรียน โดยไมไดรับอนุญาต
๙.๒.๓ เครื่องแตงกายผิดระเบียบ
๙.๒.๔ ปลอมแปลงลายเซ็นในหนังสือผูปกครองที่มีมาถึงโรงเรียน
๙.๒.๕ หลบหนี หรือหลีกเลี่ยงการเขาเรียน
๙.๒.๖ แสดงกิริยาวาจา หรือกระทําอยางหนึ่งอยางใดที่ไมเปนสุภาพชน
๙.๒.๗ เที่ยวเตรเรรอนอยูในที่สาธารณะ หรือทําลายทรัพยสมบัติของ
สาธารณะหรือทําความสกปรกแกสาธารณสถาน
๙.๒.๘ มั่วสุม และกอความเดือดรอนรําคาญแกผูอื่นดวยวิธีการใดๆก็ตาม
๙.๒.๙ เที่ยวเตรในเวลากลางคืน

๒๗
๙.๒.๑๐ แสดงพฤติกรรมทางชูสาว
๙.๒.๑๑ เมื่อพบครู- อาจารยหรือเดินผานครู อาจารยไมแสดงความเคารพ
หรือแสดงอาการแข็งกระดาง
๙.๒.๑๒ ทะเลาะวิวาท หรือยุยงสงเสริมใหเกิดความแตกแยกและสามัคคีใน
หมูคณะ
๙.๒.๑๓ เขาไปในสถานทีท่ ี่ไมบังควร เชน ผับ บาร โตะบิลเลียด ซอง
โสเภณี รานเกม รานรับแทงบอล
๙.๒.๑๓ คบเพื่อนอันธพาล หรือชักนําเขามาโรงเรียน
๙.๒.๑๔ เขาไปในงานหรือรวมสังสรรค และงานนัน้ มีการเตนรําหรือการ
แสดงที่ไมสมควรแกสถานภาพของโรงเรียน หรือสถานศึกษาเปนผูจดั
๙.๓ ความผิดขั้นรุนแรง (สั่งพักการเรียน ใหออก คัดชื่อออก)
๙.๓.๑ สูบบุหรี่หรือยาเสพติดทุกชนิด โดยไดรับโทษตามกฎหมายกําหนด
๙.๓.๒ ดื่มเครื่องดองของมึนเมาทุกชนิด
๙.๓.๓ เลนการพนันซึ่งตองหามตามกฎมายการพนัน
๙.๓.๔ ทะเลาะวิวาทสถานหนัก ระหวางเพื่อนโรงเรียนเดียวกัน
๙.๓.๕ พกอาวุธเขามาในโรงเรียน
๙.๓.๖ ลักขโมย
๙.๓.๗ กอวิวาทระหวางโรงเรียนตอโรงเรียน
๙.๓.๘ ประพฤติชั่วหรือกระทําความผิด ซึ่งนําความเสื่อมเสียเกียรติยศมาสู
โรงเรียน
๙.๓.๙ แสดงกิริยาที่ขาดความเคารพตอครู อาจารย
๙.๓.๑๐ กระทําความผิดตอกฎหมายบานเมือง
ขอ ๖. ใหรองผูบริหาร สถานศึกษา รักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้โดยความเห็นชอบของผูบริหาร
ขอ ๗. หากระเบียบนี้มีปญหาไมวากรณีใด ๆ ในการปฏิบัติ ผลการวินิจฉัยของคณะกรรมการ
โรงเรียนถือเปนที่สิ้นสุด
ขอ ๘. ถามีการเปลี่ยนแปลงแกไขระเบียบ ใหเปนไปตามมติคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

( นายวิชนิ หมื่นศรีจูม )
ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง

( นายสุรพล เชื้อชมกุล )
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ภาคผนวก
เกณฑการตัดคะแนนความประพฤติ
หมวดที่ ๑ การแตงกาย
ขอ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

พฤติกรรมที่กระทําผิด
สวมเสื้อผา ถุงเทา รองเทาผิดระเบียบ
ใสชุดพลศึกษาในวันที่ไมมกี ารเรียนการสอน
ไมแตงเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี หรือนักศึกษาวิชาการทหาร
ในวันที่มีกจิ กรรมหรือโรงเรียนนัดหมาย
ทรงผมผิดระเบียบ ผมยาวหรือยอมสีใหผิดไปจากธรรมชาติ
แตงหนาทาปาก ใชเครื่องสําอาง ไวเล็บยาว ทาสีเล็บ หรือดัดแปลง
การแตงกายใหผิดธรรมชาติ ไมเหมาะสมกับสภาพความเปนนักเรียน
สวมรองเทาเหยียบสน สวมถุงเทา สั้น หรือดัดแปลงถุงเทาใหสั้น
พับหรือมวนถุงเทาใหผิดปกติ
นักเรียนชายไวหนวด ไวเครา ใสตางหู
เจตนาสวมเสื้อผาใหมีขนาดเล็กหรือใหญกวาปกติ
สวมเครื่องแตงกายที่ตนเองไมไดเปนเจาของ
จงใจปกปดชื่อตนเองหรือกระทําใหเขาใจผิดวาเปนผูอื่น
จงใจฝาฝนระเบียบการแตงกายอยูเสมอ

การลงโทษตอครั้ง
ตัด ๕ คะแนน
ตัด ๕ คะแนน
ตัด ๕ คะแนน
ตัด ๕ คะแนน
ตัด ๕ คะแนน
ตัด ๕ คะแนน
ตัด ๕ คะแนน
ตัด ๕ คะแนน
ตัด ๕ คะแนน
ตัด ๕ คะแนน
ตัด ๒๐ คะแนน

หมวดที่ ๒ การปฏิบัตติ นในโรงเรียน
ขอ
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

พฤติกรรมที่กระทําผิด
มาสาย
ไมเขารวมพิธีเคารพธงชาติโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
ไมเขารวมกิจกรรมโฮมรูม
รับประทานอาหารนอกเวลาหรือสถานที่ที่โรงเรียนกําหนด
เจตนาไมรกั ษาความสะอาดบริเวณที่ตนใชงาน
ไมเขารวมกิจกรรมอบรมจริยธรรม
ไมเขารวมกิจกรรมพิเศษตามที่โรงเรียนกําหนด โดยไมมี
เหตุผลอันสมควร

การลงโทษตอครั้ง
ตัด ๑๐ คะแนน
ตัด ๑๐ คะแนน
ตัด ๕ คะแนน
ตัด ๑๐ คะแนน
ตัด ๑๐ คะแนน
ตัด ๑๐ คะแนน
ตัด ๑๐ คะแนน

๒๙
หมวดที่ ๓ การปฏิบตั ิตนในหองเรียน
ขอ
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔

พฤติกรรมที่กระทําผิด
สงเสียงอึกทึกรบกวนการเรียนของผูอื่น
ไมรักษาความสะอาดหองเรียน
นําอาหารหรือเครื่องดื่มมารับประทานอาหารในหองเรียน
ไมสนใจการเรียนการสอน
ไมสงการบานหรืองานที่ไดรบั มอบหมายตามกําหนด
ไมมีหนังสือ แบบฝกหัด หรือเอกสารการเรียน

การลงโทษตอครั้ง
ตัด ๕ คะแนน
ตัด ๕ คะแนน
ตัด ๕ คะแนน
ตัด ๕ คะแนน
ตัด ๕ คะแนน
ตัด ๕ คะแนน

หมวดที่ ๔ พฤติกรรมไมพึงประสงค
ขอ
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐

พฤติกรรมที่กระทําผิด
ใชวาจา หรือแสดงกิริยาหยาบคาย ไมสุภาพตอบุคคลอื่น
ขัดคําสั่ง หรือไมปฏิบัติตามคําแนะนําของครู
หนีเรียน หรือออกนอกโรงเรียนโดยไมไดรับอนุญาต
ขาดเรียนติดตอกันเกิน ๓ วันโดยไมมเี หตุผลอันสมควร
มีสื่อลามกไวในครอบครอง
เลน เกม การพนันทุกชนิด
ทุจริตในการสอบ
สูบบุหรี่ หรือมีบุหรี่ไวในครอบครอง
ปลอมแปลงลายมือผูอื่นหรือปลอมเอกสารเพื่อยื่นตอโรงเรียน
ใหการเท็จ หรือไมใหความรวมมือในการสอบสวน
ทะเลาะวิวาทสถานเบาโดยไมมีอาวุธ
เที่ยวกลางคืน เขาไปในสถานบริการ หรือสถานที่ที่ไมบังควรอื่นๆ
ทําลายทรัพยสนิ ของบุคคลอื่น หรือของโรงเรียน
กลั่นแกลง รังแก ขมขูผูอื่น โดยประสงคราย หรือเพื่อผลประโยชน
แหงตน
ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล
แอบใชงานหรือหยิบฉวยทรัพยสินบุคคลอื่นโดยที่เจาของ ไมอนุญาต

การลงโทษตอครั้ง
ตัด ๓๐ คะแนน
ตัด ๓๐ คะแนน
ตัด ๔๐ คะแนน
ตัด ๔๐ คะแนน
ตัด ๔๐ คะแนน
ตัด ๕๐ คะแนน
ตัด ๕๐ คะแนน
ตัด ๕๐ คะแนน
ตัด ๓๐ คะแนน
ตัด ๓๐ คะแนน
ตัด ๓๐ คะแนน
ตัด ๕๐ คะแนน
ตัด ๕๐ คะแนน
ตัด ๕๐ คะแนน
ตัด ๘๐ คะแนน
ตัด ๕๐ คะแนน

๓๐

ขอ
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙

พฤติกรรมที่กระทําผิด
มีอาวุธทุกชนิดไวในครอบครอง
ประพฤติตนทํานองชูสาว หรือรบกวนทางเพศ เพื่อใหเกิดความอับ
อายเสื่อมเสียชือ่ เสียง หรือมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมกับวัยเรียน
เสพและเกีย่ วของกับสารเสพติดทุกประเภท
ตระเตรียม พกพาอาวุธหรือสิ่งที่ใชเปนอาวุธ เพื่อทะเลาะวิวาท หรือ
ทะเลาะวิวาท โดยใชอาวุธประกอบ
เปนผูปลุกปนใหเกิดการวิวาทหรือแตกความสามัคคี
ไมยอมรับผิดแมมีหลักฐานชัดเจน หลบหนีการไตสวน
แสดงพฤติกรรมกาวราวตอครูอาจารย ทั้งตอหนาและกระทําผานสื่อ
ใดๆ
ทะเลาะวิวาท หรือรวมในการวิวาทขั้นรุนแรง ทําใหคูกรณีบาดเจ็บ
หรือใชอาวุธประกอบการวิวาท
เปนผูตองหาในคดีอาญารายแรงทุกประเภท

การลงโทษตอครั้ง
ตัด ๕๐ คะแนน
ตัด ๖๐ คะแนน
ตัด ๑๐๐ คะแนน สงตัว
ดําเนินคดี
ตัด ๕๐ คะแนน
ตัด ๓๐ คะแนน
ตัด ๔๐ คะแนน
ตัด ๔๐ คะแนน
ตัด ๑๐๐ คะแนน สงตัว
ดําเนินคดี
ตัด ๑๐๐ คะแนน สงตัว
ดําเนินคดี

หมวดที่ ๕ การแกไขคะแนนความประพฤติ
ในกรณีที่นักเรียนถูกตัดคะแนนความประพฤติหากเขารวมกิจกรรมที่โรงเรียนกําหนด จะไดรับการเพิ่ม
คะแนนชดเชยที่ถูกหักดังนี้
ขอ
กิจกรรมที่ทํา
ตอครั้ง
๕๐ อาสาทําความสะอาดหองเรียน
เพิ่ม ๒๐ คะแนน
๕๑ อาสาทําความสะอาดสนามและบริเวณ
เพิ่ม ๒๐ คะแนน
๕๒ อาสาทําความสะอาดหองน้ํา
เพิ่ม ๓๐ คะแนน
๕๓ อาสาสมัครบําเพ็ญประโยชนตอสังคม
เพิ่ม ๑๕ คะแนน
๕๔ อาสารวมกิจกรรมพิเศษของโรงเรียน
เพิ่ม ๒๐ คะแนน
๕๕ นําเกียรติยศและชื่อเสียงมาสูโรงเรียน
เพิ่ม ๕๐ คะแนน
๕๖ รวมมือกับโรงเรียนในการแกไขพฤติกรรมของเพื่อน
เพิ่ม ๒๐ คะแนน
ทั้งนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของครูที่ปรึกษา หัวหนาระดับ และหัวหนากรรมการระดับชัน้

หลักเกณฑการลงโทษ
นักเรียนที่ปะพฤติผดิ ระเบียบวาดวยคะแนนความประพฤติ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยลงโทษตามที่กําหนดไว
ตามความหนักเบาของพฤติกรรมการทําผิด ดังนี้
๑. วากลาวตักเตือน กรณีความผิดเล็กนอย
๒. หักคะแนนความประพฤติขั้นต่ํา ๓๐ คะแนน ใหลงบันทึกในสมุดบันทึกฝายปกครอง
สายชั้นหรือปกครองกลาง ครั้งที่ ๑
๓. หักคะแนนความประพฤติ ๓๑-๕๐ คะแนน ใหลงบันทึกในสมุดบันทึกฝายปกครอง
สายชั้นหรือปกครองกลาง พรอมผูปกครอง ครั้งที่ ๒
๔. หักคะแนนความประพฤติ ๕๑-๗๐ คะแนน ใหลงบันทึกทําทัณฑบน ครัง้ ที่ ๑ ในสมุด
บันทึกฝายปกครอง พบหัวหนางานระเบียบวินัยหรือเลขาฝายปกครอง พรอม
ผูปกครอง
๕. หักคะแนนความประพฤติ ๗๑-๙๙ คะแนน ใหลงบันทึกทําภาคทัณฑ ครั้งที่ ๒ ในสมุด
บันทึกฝายปกครองพบรองผูอ ํานวยการฝายปกครอง พรอมผูปกครอง
๖. หักคะแนนความประพฤติ ๑๐๐ คะแนนขึ้นไป เลขาฝายปกครองรายงานผลการ
สอบสวน และพบผูอํานวยการโรงเรียน พรอมผูปกครอง เพื่อ พิจารณาการเรียนตอ
หมายเหตุ หากนักเรียนภาคทัณฑ ทางโรงเรียนจะไมออกใบรับรองความประพฤติให
แนวทางดําเนินการสอบสวน ตามเหตุ ตั้งแตขอ ๕-๖
๑. ใหสอบสวนรวมกับครูแนะแนว
๒. ตั้งแต ๑๐๐ คะแนน การจะหมดสภาพการเปนนักเรียน จะตองไดรบั การพิจารณา
เห็นชอบจากผูบริหารสถานศึกษา
ทั้งนี้ ตัง้ แต วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เปนตนไป

( นายวิชิน หมื่นศรีจูม)
ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง

การแตงกาย

๓๒

การแตงกาย ชั้นประถมศึกษา ปที่ ๑-๓

๓๓

การแตงกาย ชั้นประถมศึกษา ปที่ ๔-๖

๓๔

การแตงกาย ชั้นมัธยมศึกษา ปที่ ๑-๓

๓๕

การแตงกาย ชั้นมัธยมศึกษา ปที่ ๔-๖

๓๖

