ระเบียบโรงเรียนไพศาลพิทยาคม
ว่าด้วย ความประพฤติ แนวปฏิบัติ และการลงโทษนักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๙
เพื่อให้การควบคุม ดูแล ความประพฤตินักเรียน การแต่งกาย และการเคารพธงชาติ ตลอดจน
การปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นสมควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม แนวปฏิบัติ
สาหรับนักเรียนโรงเรียนไพศาลพิทยาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้สอดคล้องกับ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย
การแต่งกายนักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๑ และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียน และ
นักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ตลอดจนระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๗ โรงเรียนไพศาลพิทยาคม จึงได้วางระเบียบแนวปฏิบัติ และการลงโทษ ไว้ดังนี้

หมวดที่ ๑
หมวดทั่วไป
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ ระเบียบโรงเรียนไพศาลพิทยาคม ว่าด้วยความประพฤติ แนวปฏิบัติ และ
การลงโทษนักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕ ” แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ออกประกาศฉบับนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกแนวปฏิบัติสาหรับนักเรียนโรงเรียนไพศาลพิทยาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ และระเบียบ
โรงเรียนไพศาลพิทยาคมว่าด้วยความประพฤติของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕ บรรดา กฎ ข้อบังคับ ประกาศ
ตลอดจนคาสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ประกาศใช้แล้ว ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
(๑) “ความประพฤติ หมายความว่า พฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออกทั้ง ด้านดี และด้านที่ต้องปรับปรุง
แก้ไข”
(๒) “การลงโทษนักเรียน” หมายความว่า การลงโทษนักเรียนที่ประพฤติตน ฝ่าฝืนระเบียบ และแนว
ปฏิบัติสาหรับนักเรียน โดยมีความมุ่งหมายเพื่อ การควบคุมพฤติกรรม การอบรมสั่งสอนอันจะนาไปสู่การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ดีขึ้น

หมวดที่ ๒
แนวปฏิบัติสาหรับนักเรียน
๑. การมาเรียน
๑.๑ ในวันเปิดภาคเรียนปกตินักเรียนทุกคนจะต้องมาถึงโรงเรียนก่อนเวลา ๐๘.๐๐ น.และ
กลับบ้านไม่เกิน ๑๗.๐๐ น. ยกเว้นวันเวลาที่มีครูควบคุมดูแล และเมื่อเข้ามาโรงเรียนแล้วจะออกนอก
บริเวณโรงเรียนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากครูที่ได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร
๑.๒ นักเรียนที่มาโรงเรียนไม่ทันเวลา ๐๘.๑๐ น. ถือว่าสาย
๑.๓ นักเรียนต้องทาความเคารพครูที่ประตูโรงเรียน แล้วเดินเข้าโรงเรียน
๑.๔ นักเรียนต้องเข้าเรียนตามตารางที่โรงเรียนกาหนด
๑.๕ นั ก เรี ย นที่ ม าติ ด ต่ อ กั บ โรงเรี ย น นอกเหนื อ จากวั น เรี ย นปกติ แ ล้ ว ต้ อ งแต่ ง กาย
เครื่องแบบนักเรียน เช่น สอบปลายภาคแล้วต้องมาส่งงานหรือสอบซ่อมวิชากลุ่มสาระที่ตกค้างอยู่
๒. การหยุดเรียน

๒.๑ นักเรียนที่หยุดเรียนต้องส่งใบลาแบบ พ.ศ.พ.๑๓ ที่มีลายเซ็นของผู้ปกครองทุกครั้ง
ในวันแรกที่มาเรียนตามปกติ
๒.๒ นักเรียนที่จาเป็นต้องหยุดเรียนหลายวัน ผู้ปกครองต้องแจ้งให้ทราบทันที
๓. การขออนุญาตออกนอกโรงเรียน
๓.๑ ถ้ า ผู้ ป กครองมาขออนุ ญ าตด้ ว ยตนเอง ให้ ติ ด ต่ อ ฝ่ า ยปกครองโดยตรง และ
ลงลายมือชื่อให้ในเอกสารสื่อสัมพันธ์บ้าน - โรงเรียน
๓.๒ ถ้าผู้ป กครองมาขออนุ ญาตด้วยตนเองไม่ได้ นักเรียนต้องนาจดหมายขออนุญาตจาก
ผู้ ป กครองแนบแบบ พ.ศพ.๖ ยื่ น ขออนุ ญ าตจากครูที่ ป รึก ษา ครูป ระจาวิ ช ากลุ่ ม สาระที่ ต้ อ งขาดเรีย น
วันนั้นและหัวหน้าระดับ แล้วนาแนบแบบ พ.ศ.พ.๖ มาให้เจ้าหน้าที่ลงสมุดเพิ่ม
๔. การเข้าแถวเคารพธงชาติ และสวดมนต์
๔.๑ เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณครั้งที่ ๑ ให้นักเรียนไปเข้าแถวที่สนาม และจัดแถวให้เรียบร้อย
๔.๒ นักเรียนทุกคนต้องร่วมพิธีการและฟังข่าวสารที่โรงเรียนแจ้งให้ทราบจนเสร็จสิ้นพิธีการ
หน้าเสาธง
๔.๓ หลังเสร็จพิธีหน้าเสาธงแล้ว เมื่อครูอนุญาตให้เข้าห้องเรีย น ต้องเดินแถวเข้าห้องเรียน
อย่างมีระเบียบเรียบร้อย ห้ามแตกแถวไปทาธุระอื่นๆ
๕. การเรียนในห้อง
๕.๑ นักเรียนต้องเตรียมสมุด หนังสือ และอุปกรณ์การเรียนทุกรายวิชาของแต่ละวันห้ามนา
สิ่งของที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนมาโรงเรียน
๕.๒ นักเรียนต้องตั้งใจ ไม่ทาการใดๆ ที่จะรบกวนผู้อื่น ห้ามออกนอกห้องเรียนในช่วงเวลา
ที่ไม่ใช่คาบพัก เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากครูประจาวิชา
๖. การเล่นในบริเวณโรงเรียน
๖.๑ ห้ามเล่นในห้องเรียน บนอาคารเรียน และบริเวณที่มีป้ายห้ามกาหนดไว้
๖.๒ กีฬาฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล ตะกร้อ และเปตอง
ให้เล่นเฉพาะในสนามเท่านั้น
๗. การรับประทานอาหารและซื้ออาหาร
๗.๑ นักเรียนซื้ออาหาร นาอาหารมาเอง ต้องรับประทานอาหารในเวลาและสถานทีท่ ี่กาหนด
๗.๒ ห้ามนาอาหารและเครื่องดื่มออกนอกบริเวณโรงอาหาร
๗.๓ ห้ามนาอาหาร หรือเครื่องดื่มขึ้นอาคารเรียน หรือเข้าไปในห้องเรียน
๘. ข้อปฏิบัติอื่นๆ
๘.๑ ให้นักเรียนแสดงความเคารพตามระเบียบที่โรงเรียนกาหนด
๘.๒ ให้นักเรียนขออนุญาตครูก่อนเข้าหรือออกจากโรงเรียน
๘.๓ ให้นักเรียนช่วยกันทาความสะอาดห้องเรียน ตามเวรที่ครูมอบหมาย
๘.๔ นักเรียนต้องช่วยกันรักษาทรัพย์สินสมบัติของส่วนรวม เช่น
- ไม่ขีดเขียนอาคาร โต๊ะ เก้าอี้ ให้สกปรก
- ปิดน้า, ปิดไฟเมื่อไม่ใช้
- รักษาความสะอาดห้องสุขา
- เปิดหน้าต่างไม่เกิน ๔๕ องศา
- ใช้อุปกรณ์ต่างๆ ที่โรงเรียนจัดหาให้อย่างทะนุถนอม

๘.๕ สิ่งของส่วนตัวของนักเรียน รวมทั้งกระเป๋านักเรียนของมีค่าต้องเก็บรักษาไว้กับตัว
๘.๖ ถ้านักเรียนจาเป็นต้องนาสิ่งของมีค่ ามาใช้ในโรงเรียน เช่น โน๊ตบุ๊ค กีตาร์ วิทยุเทป
เครื่องเล่นซีดีหรือดีวีดี เป็นต้น ให้นักเรียนดูแลรับผิดชอบด้วยตนเอง เพื่อปฏิบั ติตามระเบียบที่ทางโรงเรียน
กาหนดไว้ หากสูญหายทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบ
๘.๗ เมื่อทาของหาย หรือเก็บของได้ให้แจ้งที่ฝ่ายกิจการนักเรียน
๘.๘ ถ้าผู้ปกครองมีกิจธุระจะต้องพบตัวนักเรียนให้ติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์
๘.๙ นักเรียนต้องนาอุปกรณ์การเรียนทุกอย่างกลับบ้าน เพื่อทบทวนความรู้ ฯลฯ
๘.๑๐ โทรศัพท์มือถือ โรงเรียนไพศาลพิทยาคมไม่อนุญาตให้นักเรียนนาโทรศัพท์มือถือมาใช้
ในโรงเรียน หากมีความจาเป็นในการติดต่อสื่อสารให้ปฏิบัติดังนี้
๘.๑๐.๑ หากนักเรียนมีความจาเป็นที่จะติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองในเวลาเรียน
เวลาพักเที่ยง เวลาเลิกเรียน ให้ติดต่อได้ที่ครูที่ปรึกษาประจาชั้น
๘.๑๐.๒ หากนักเรียนนาโทรศัพท์มือถือมาโรงเรียนและเกิดสูญหาย ทางโรงเรียน
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
๘.๑๐.๓ หากนักเรียนนาโทรศัพท์มาใช้ในบริเวณของโรงเรียน ไม่ว่าจะในรูปแบบใด
ก็ตาม ทางโรงเรียนจะทาการยึดโทรศัพท์ แล้วให้ผู้ปกครองมารับคืน โดยหากละเมิดครั้งที่ ๑ จะยึดไว้ ๓ วัน
และตัดคะแนนพฤติกรรม ๕ คะแนน แล้วให้ผู้ปกครองมารับ หากละเมิดครั้งที่ ๒ จะยึดโทรศัพท์ไว้เป็นเวลา
๑ สัปดาห์และตัดคะแนนพฤติกรรม ๑๐ คะแนน แล้วให้ผู้ปกครองมารับ หากทาละเมิดครั้งที่ ๓ จะยึด
โทรศัพท์ไว้เป็นเวลา ๑ เดือน และตัดคะแนนพฤติกรรม ๒๐ คะแนนแล้วให้ผู้ปกครองมารับ
๘.๑๑ นักเรียนที่ประสงค์จะขอใบรับรองความประพฤติให้ติดต่อยื่นตามแบบฟอร์มการขอ
ใบรับรองความประพฤติ ฉบับภาษาไทย พ.ศ.พ.๑ ได้ที่งานกิจการนักเรียน
๙. ข้อห้ามสาหรับนักเรียน
๙.๑ ห้ามพกอาวุธ อุปกรณ์ที่ใช้แทนอาวุธ และวัตถุระเบิด
๙.๒ ห้ ามเที่ย วเตร่ในเวลากลางคืน เข้าไปในแหล่ งอบายมุ ข สถานเริงรมย์ และสถานที่
ไม่เหมาะสม
๙.๓ ห้ามเล่นกีฬาที่ไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน เช่น เล่นสนุกเกอร์ในชุดนักเรียน
๙.๔ ห้ามเข้าห้างสรรพสินค้าในเครื่องแบบนักเรียน
๙.๕ ห้ามนาโทรศัพท์มาโรงเรียน
๙.๖ ห้ามจอดรถจักรยานยนต์นอกบริเวณที่กาหนด

หมวดที่ ๓
การแต่งกายของนักเรียนและเครื่องแบบนักเรียน
นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
๑. ผม นักเรียนชาย ให้ไว้ผมสั้น ตัดเกรียนเห็นหนังศีรษะ หรือยาวก็ได้ หากไว้ผมยาวด้านข้างและ
ด้านหลังต้องยาวไม่เลยตีนผม ด้านบนและด้านหน้ายาวไม่เกิน ๕ เซนติเมตร เช่น แบบทรงผมรองทรง
ไม่หวีแสกกลาง ไม่ใส่น้ามันหรือเครื่องสาอางอื่นใด ไม่โกรกหรือย้อมสีผม

๒. เสื้อ แบบคอเชิ้ต ผ้าโทเรสีขาวเกลี้ยง ไม่บางเกินควร มีขนาดเหมาะสมกับรูปร่าง
มีสาบเสื้อที่อกกว้าง ๔ เซนติเมตร (สาบนอก) ใช้กระดุมขาวเกลี้ยง ทรงกลมแบนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
๑ เซนติเมตร แขนสั้นไม่เลยข้อศอก พับปลายแขนกว้าง ๒.๕ เซนติเมตร มีกระเป๋าติดราวนมข้างซ้าย ๑
กระเป๋า ขนาดกว้าง ๘ - ๑๒ เซนติเมตร ลึก ๑๐ - ๑๕ เซนติเมตร ปักชื่อพร้อมนามสกุลขนาด ๑
เซนติเมตร เหนือกระเป๋า ปักอักษรย่อ พ.ศ.พ. และเลขประจาตัวที่ปั๊มจากโรงเรียนโดยปักติดกับเนื้อผ้า
ด้วยไหมสีน้าเงิน บนอกด้านขวาในระดับเดียวกับขอบกระเป๋า ห้ามปักบนผ้าอื่นแล้วนามาเย็บติด
ห้าม
- ติดหรือเขียนหรือปักสิ่งอื่นใดนอกเหนือจากที่โรงเรียนกาหนด
- เย็บตะเข็บคู่หรือตีเกล็ดด้านหลังเสื้อ
- ติดกระดุมในที่อื่นๆ นอกจากบริเวณสาบเสื้อ ปลดกระดุม เม็ดอื่นๆ เว้นแต่กระดุมคอ
- พับแขนเสื้อ หรือใช้ปกเสื้อขนาดใหญ่หรือเล็กแหลมจนน่าเกลียด
๓. กางเกง ผ้าโทเรสีกากี มีจีบข้างละ ๒ จีบ เมื่อซักน้าแล้วสีไม่จางลง ขาสั้นระดับกลางสะบ้า
เมื่อยืนตรงส่วนกว้างของปลายกางเกง ห่างจากขาประมาณ ๙ - ๑๒ เซนติเมตร ตามส่วนขนาดของขา
ปลายขาพับเข้าข้างในกว้าง ๕ เซนติเมตร มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้างตรงๆ ข้างละหนึ่งกระเป๋า มีจีบ
ด้านหน้าข้างละ ๒ จีบ และหันจีบออก หูกางเกงกว้างประมาณ ๑ เซนติเมตร มี ๗ หูเย็บเป็นระยะที่
ขอบกางเกงเอาไว้ร้อยเข็มขัดให้สวมทับชายเสื้อให้เรียบร้อยและมองเห็นเข็มขัด ขอบกางเกงอยู่ตรงสะเอว
ห้ามเจาะกระเป๋าหลังและกระเป๋าอื่นๆ ให้ใช้ซิป ไม่ใช่กระดุมโลหะ
๔. เข็มขัด เข็มขัดหนังสีน้าตาล ผิวเรียบไม่มีลวดลาย กว้างประมาณ ๓ - ๔ เซนติเมตร เจาะรู
แถวเดียวปลายเข็มขัดต้องยาวพอสอดเข้าไว้ในปลอกเข็มขัดและต้องมนปลายเข้าหากัน หัวเข็มขัดเป็นรูป
สี่เหลี่ยม หรือเข็มขัดลูกเสือก็ได้
๕. รองเท้า - ถุงเท้า
๕.๑ รองเท้า หุ้ มส้นชนิดผูกเชือก หนังหรือผ้าใบสี น้าตาล ไม่มีลวดลาย หรือขอบยางถ้า
เป็นรองเท้าผ้าใบ ต้องไม่มีสีสัน และเชือกต้องเป็นสีเดียวกันกับรองเท้า การร้อยเชือกให้ร้อยแบบขนานและ
ผูกให้เรียบร้อยและห้ามเหยียบส้นโดยเด็ดขาด
๕.๒ ถุงเท้า สีน้าตาล ไม่หนาหรือบางเกินไป สวมครั้งละ ๑ คู่ และห้ามพับหรือม้วน
สูงเลยข้อเท้า ไม่ใช่ถึงเข่า
นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
๑. ผม นักเรียนหญิง ให้ไว้ผมสั้น ตัดสั้นตรงยาวเสมอแนวติ่งหูและปล่อยยาวได้ไม่ถึงปกเสื้อ
หวีข้าง ติดกิ๊บแบบธรรมดาสีดา หรือไว้ผมยาวก็ได้ หากไว้ผมยาวต้องรวบไว้ด้านหลัง ผูกโบว์ด้วยริบบิ้นผ้า
สีดา หรือสีกรมท่า เท่านั้น
ห้าม
- ดัด ถัก ซอย ย้อมสี หรือสไลด์ผม
- ผมหน้าม้า
- ใช้เครื่องสาอางหรือเครื่องประดับ ตกแต่งทรงผม
๒. เสื้อ ผ้าโทเรสีขาวเกลี้ยง ไม่บางเกินสมควร มีขนาดเหมาะสมกับรูปร่าง แบบความยาวของตัว
เสื้อ วัดจากข้อมือขึ้นมาเมื่อยืนตรงระยะตั้งแต่ ๑๐ - ๑๕ เซนติเมตร ชายขอบเสื้อข้างล่างมีรอยพับไม่เกิน
๓ เซนติเมตร ขนาดตัวเสื้อตั้งแต่ใต้แขนถึงขอบล่างมีความกว้างพอเหมาะสมกับลาตัวไม่ รัดเอวมีกระเป๋าติด
ขอบล่างด้านขวาขนาดกว้าง ๑๐ - ๑๒ เซนติเมตร ยาว ๑๐ - ๑๔ เซนติเมตร ตามส่วนขนาดของเสื้อ

ปากกระเป๋าพับเป็นริมกว้าง ๒ เซนติเมตร บนอกขวาปักอักษรย่อ พ.ศ.พ. และเลขประจาตัวที่ปั๊มจาก
โ ร ง เรี ย น โ ด ย ปั ก ติ ด กั บ เนื้ อ ผ้ า ด้ ว ย ไ ห ม สี น้ า เงิ น ห้ า ม ปั ก บ น ผ้ า อื่ น แ ล้ ว ม า เย็ บ ติ ด
บนอกซ้ายปักชื่อพร้อมนามสกุลขนาด ๑ เซนติเมตร ผูกคอซองด้วยผ้าสีเดียวกันกับกระโปรงชายสามเหลี่ยม
กว้างตั้งแต่ ๑๐ - ๑๕ เซนติเมตร ยาวตั้งแต่ ๘๐ - ๑๐๐ เซนติเมตร ผูกด้วยเงื่อนกะลาสีเมื่อผูกแล้วไม่ยาว
หรือสั้นเกินไปและสวมเสื้อทับชั้นในสีขาวเกลี้ยงให้เรียบร้อยไม่ใช้เสื้อในสีดา (ยกทรง)
๓. กระโปรง ผ้าโทเรสีกรมท่าเกลี้ยง ไม่มีลวดลายแบบธรรมดา ด้านหน้าและด้านหลังพับเป็นจีบ
ด้านละ ๓ จีบ กว้างประมาณ ๑.๕ นิ้ว หันจีบออกด้านนอก เย็บทับบนจีบจากขอบด้านล่างของกระโปรง
ลงมา ๖ - ๑๒ เซนติเมตร เว้นระยะความกว้างตรงกลางพองามกระโปรงลงมาจากกึ่งกลางเข่าไม่ต่ากว่า
๑ ๐ - ๒ ๐ เซ น ติ เม ต ร แ ต่ ต้ อ ง ย า ว ไ ม่ เกิ น ค รึ่ ง ห น้ า แ ข้ ง ข อ บ ก ร ะ โ ป ร ง ไ ม่ เกิ น
๓ เซนติเมตร ชายกระโปรงไม่สอบ
ห้าม
- พับขอบกระโปรง
- เย็บตะเข็บคู่
- ใช้กระดุมแทนซิปหรือตะขอ
- ห้ามตกแต่งให้ผิดไปจากแบบที่กาหนด
๔. รองเท้า - ถุงเท้า
๔.๑ รองเท้า รองเท้านักเรียนแบบหุ้มส้นหัวมน มีสายรัดหลังเท้าหนังสีดาไม่มีลวดลายส้น
รองเท้าสูงไม่เกิน ๓ เซนติเมตร ติดกระดุมให้เรียบร้อยพื้นธรรมดาไม่เสริมหนา
๔.๒ ถุงเท้ า สี ข าวเกลี้ ย ง ลายเส้ น ตลอดถึ งปลายเท้ าไม่ ห นาหรือบางเกิ น ไปสวมครั้งละ
๑ คู่ และพับเป็นขอบกว้างประมาณ ๒ นิ้วจรดขอบรองเท้า
นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
๑. ผม ทรงนักเรียนหรือรองทรงสูง ผมด้านบนและด้านหน้ายาวได้ไม่เกิน ๕ เซนติเมตร
ไม่แสกกลาง หรือไว้ผมยาวก็ได้ หากไว้ผมยาวด้านข้างและด้านหลังต้องยาวไม่เลยตีนผม ด้านบนและ
ด้านหน้ายาวไม่เกิน ๕ เซนติเมตร เช่น แบบทรงผมรองทรง ไม่ใส่น้ามันหรือเครื่องสาอางอื่นใด ไม่โกรกหรือ
ย้อมสีผม ไม่ไว้หนวดเครา ไม่หวีแสกกลาง
๒. เสื้อ แบบคอเชิ้ต ผ้าโทเรสีขาวเกลี้ยง ไม่บางเกินควร มีขนาดเหมาะสมกับรูปร่าง
มีสาบเสื้อที่อกกว้าง ๔ เซนติเมตร (สาบนอก) ใช้กระดุมขาวเกลี้ยง ทรงกลมแบนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
๑ เซนติเมตร แขนสั้นไม่เลยข้อศอก พับปลายแขนกว้าง ๒.๕ เซนติเมตร มีกระเป๋าติดราวนมข้างซ้าย ๑
กระเป๋า ขนาดกว้าง ๘ - ๑๒ เซนติเมตร ลึก ๑๐ - ๑๕ เซนติเมตร ปักชื่อพร้อมนามสกุลขนาด ๑
เซนติเมตร เหนือกระเป๋า ปักอักษรย่อ พ.ศ.พ. และเลขประจาตัวที่ปั๊มจากโรงเรียนโดยปักติดกับเนื้อผ้า
ด้วยไหมสีน้าเงิน บนอกด้านขวาในระดับเดียวกับขอบกระเป๋า ห้ามปักบนผ้าอื่นแล้วนามาเย็บติด
๓. กางเกง ผ้าโทเรสีดา มีจีบข้างละ ๒ จีบ เมื่อซักน้าแล้วสีไม่จางลง ขาสั้นระดับกลางสะบ้า
เมื่อยืนตรงส่วนกว้างของปลายกางเกง ห่างจากขาประมาณ ๙ - ๑๒ เซนติเมตร ตามส่วนขนาดของขา
ปลายขาพับเข้าข้างในกว้าง ๕ เซนติเมตร มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้างตรงๆ ข้างละหนึ่งกระเป๋า มีจีบ
ด้านหน้าข้างละ ๒ จีบ และหันจีบออก หูกางเกงกว้างประมาณ ๑ เซนติเมตร มี ๗ หูเย็บเป็นระยะที่

ขอบกางเกงเอาไว้ร้อยเข็มขัดให้สวมทับชายเสื้อให้เรียบร้อยและมองเห็นเข็มขัด ขอบกางเกงอยู่ตรงสะเอว
ห้ามเจาะกระเป๋าหลังและกระเป๋าอื่นๆ ให้ใช้ซิป ไม่ใช่กระดุมโลหะ
๔. เข็มขัด เข็มขัดหนังสีดา ผิวเรียบไม่มีลวดลาย กว้างประมาณ ๓ - ๔ เซนติเมตร เจาะรูแถว
เดียวปลายเข็มขัดต้องยาวพอสอดเข้าไว้ในปลอกเข็มขัดและต้องมนปลายเข้าหากัน หัวเข็มขัดเป็นรูปสี่เหลี่ยม
๕. รองเท้า - ถุงเท้า
๕.๑ รองเท้า หุ้มส้ นชนิดผูกเชือก หนังหรือผ้าใบสีดา ไม่มีลวดลาย หรือขอบยางถ้าเป็น
รองเท้าผ้าใบ ต้องไม่มีสีสัน และเชือกต้องเป็นสีเดียวกันกับรองเท้า การร้อยเชือกให้ร้อยแบบขนานและผูก
ให้เรียบร้อยและห้ามเหยียบส้นโดยเด็ดขาด
๕.๒ ถุงเท้า สีขาว ไม่หนาหรือบางเกินไป สวมครั้งละ ๑ คู่ และห้ามพับหรือม้วน
สูงเลยข้อเท้า ไม่ใช่ถึงเข่า
นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
๑. ผม
๑.๑ ผมตัดสั้นตรง ยาวไม่เลยปกเสื้อด้านบน หวีแสกข้าง ติดกิ๊บแบบธรรมดาสีดา
๑.๒ ผมยาวไม่ เ กิ น หนึ่ ง ในสามจากปกเสื้ อ ถึ ง สะเอว และต้ อ งรวบให้ เ รี ย บร้ อ ยอยู่ ใ น
ระดับหู ติดกิ๊บแบบธรรมดาสีดา และผูกโบว์ด้วยริบบิ้นผ้าสีดา หรือสีกรมท่า เท่านั้น
ห้าม
- ดัด ซอย ถักเปีย ย้อมสีผม สไลด์ผม
- ใช้เครื่องสาอางหรือเครื่องประดับตกแต่งทรงผม
๒. เสื้อ แบบคอเชิ้ต ผ้าโทเรสีขาวเกลี้ยงไม่บางเกินควร มีขนาดเหมาะสมกับรูปร่างผ่าอกตลอด
สาบตลบเข้ า ข้ า งในกว้ า ง ๓ เซนติ เมตร ใช้ ก ระดุ ม กลมขาวเกลี้ ย ง ทรงกลมแบนเส้ น ศู น ย์ ก ลาง
๑ เซนติเมตร แขนสั้นไม่เลยข้อศอก ปลายแขนจีบ บนอกขวาปักสัญลักษณ์ของระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายเหนืออักษรย่อ พ.ศ.พ. และเลขประจาตัวที่ปั๊มจากโรงเรียนโดยปักติดเนื้อผ้าด้วยสีน้าเงินห้ามปักบนผ้า
อื่นแล้วนามาเย็บ ติด บนอกซ้ายปักชื่อพร้อมนามสกุล ขนาด ๑ เซนติเมตร และสวมเสื้อทับชั้นในสี ขาว
เกลี้ยงให้เรียบร้อย
๓. กระโปรง ผ้าโทเรสีดาเกลี้ยง ไม่มีลวดลายแบบธรรมดา ด้านหน้าและด้านหลังพับเป็นจีบด้าน
ละ ๓ จีบ กว้างประมาณ ๑.๕ นิ้ว หันจีบออกด้านนอก เย็บทับบนจีบจากขอบด้านล่างของกระโปรงลง
มา ๖ - ๑๒ เซนติเมตร เว้นระยะความกว้างตรงกลางพองามกระโปรงลงมาจากกึ่งกลางเข่าไม่ต่ากว่า ๑๐ ๒๐เซนติเมตร แต่ต้องยาวไม่เกินครึ่งหน้าแข้งขอบกระโปรงไม่เกิน ๓ เซนติเมตร ชายกระโปรงไม่สอบ
ห้าม
- พับขอบกระโปรง
- เย็บตะเข็บคู่
- ใช้กระดุมแทนซิปหรือตะขอ
- ห้ามตกแต่งให้ผิดไปจากแบบที่กาหนด
๔. เข็มขัด เข็มขัดหนังสีดา ผิวเรียบ กว้าง ๓ - ๔ เซนติเมตร เจาะรูแถวเดียว หัวเข็มขัดเป็นรูป
สี่เหลี่ยมแบน หุ้มหนังสีดา ไม่คาดหลวมต่ากว่าขอบกระโปรง
๕. รองเท้า - ถุงเท้า
๕.๑ รองเท้า รองเท้านักเรียนแบบหุ้มส้นหัวมน มีสายรัดหลังเท้าหนังสีดาไม่มีลวดลายส้น
รองเท้าสูงไม่เกิน ๓ เซนติเมตร ติดกระดุมให้เรียบร้อยพื้นธรรมดาไม่เสริมหนา

๕.๒ ถุงเท้ า สี ข าวเกลี้ ย ง ลายเส้ น ตลอดถึ งปลายเท้ าไม่ ห นาหรือบางเกิ น ไปสวมครั้งละ
๑ คู่ และพับเป็นขอบกว้างประมาณ ๒ นิ้วจรดขอบรองเท้า
เครื่องแบบวิชาพลานามัย
๑. เสื้อ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นใช้สีเทา ส่วนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายใช้สีเหลือง
แบบคอโปโล ปักตราโรงเรียน (ตามขนาดที่โรงเรียนจัดจาหน่าย) ขนาดเหมาะสมกับรูปร่าง ปักชื่อและ
นามสกุลที่หน้าอกด้านขวาขนาด ๑ เซนติเมตร ห้ามดัดแปลงขนาดและรูปร่าง
๒. กางเกง กางเกงวอร์มสีกรมท่าแก่ หรือสีดา ขนาดเหมาะสมกับรูปร่าง
๓. รองเท้า - ถุงเท้า
๓.๑ นักเรียนชายใช้รองเท้า-ถุงเท้านักเรียน
๓.๒ นักเรียนหญิงใช้รองเท้าผ้าใบสีขาวเกลี้ยง หุ้มส้น ชนิดผูกและถุงเท้านักเรียน
๓.๓ ห้ามสวมรองเท้าในลักษณะเหยียบส้นโดยเด็ดขาด
เครื่องแบบสาหรับวันพระ
๑. เสื้อ นักเรียนทุกคนใส่เสื้อขาววันพระ ปักตราโรงเรียน ขนาดเหมาะสมกับรูปร่าง
๒. กางเกง ใส่กางเก่งนักเรียน แยกตามระดับชั้น
๓. กระโปรง ใส่กระโปรงนักเรียน แยกตามระดับชั้น
๔. เข็มขัด ใส่ให้ถูกต้องตามระดับชั้น
๕. รองเท้า – ถุงเท้า ใส่รองเท้า – ถุงเท้านักเรียน แยกตามระดับชั้น
กระเป๋านักเรียน
๑. กระเป๋าเป้ที่ทางโรงเรียนจัดหาให้ ซึ่งปักตราสัญลักษณ์ของทางโรงเรียน
๒. กระเป๋าเป้ที่นักเรียนจัดหาเอง ให้เป็นสีดา หรือสีกรมท่า หากมีสีอื่นหรือมีลวดลายเพียงเล็กน้อย
อนุโลมให้ใช้ได้
ห้าม
- กระเป๋าแฟชั่น กระเป๋าผ้า กระเป๋าที่มีสีหรือลวดลายฉูดฉาด
- กระเป๋าสีรุ้ง กระเป๋าหนัง กระเป๋าสะพายข้าง หรือย่าม
- กระเป๋าอื่นๆ ที่ขัดต่อระเบียบ หรือไม่นากระเป๋ามาโรงเรียน
เครื่องแบบกิจกรรมหลัก (ลูกเสือ เนตรนารี นักศึกษาวิชาทหาร)
ให้แต่งกายตามระเบียบแต่ละกิจกรรมกาหนด
การแต่งกายที่ถือว่าไม่เหมาะสม
๑. ดัดหรือซอยผม หรือไว้ทรงต่างๆ นอกเหนือที่โรงเรียนกาหนด
๒. ใช้เครื่องสาอางเพื่อการแต่งหน้า เขียนคิ้ว ทาปาก ปะแป้ง ไว้เล็บยาว ทาเล็บ
๓. ใช้เครื่องประดับที่เป็นของมีค่า หรือไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน อนุญาตให้สวมสร้อย
แขวนพระเครื่องขนาดเหมาะสมและใส่ไว้ในเสื้อ

หมวดที่ ๔
การลงโทษนักเรียน

ด้ว ยโรงเรีย นได้ จั ด ระบบงานวินั ย และความประพฤติ นั กเรียนในรูป ระดั บ ชั้ น โดยแบ่ งครู และ
นักเรียน ออกเป็น ๖ ระดับชั้น เพื่อเป็นการกระจายอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการปกครอง
นักเรียน ให้กับครูทุกคน เพื่อให้การปกครองนักเรียนโรงเรียนไพศาลพิทยาคม ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียน และนักศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๘ และระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารว่ า ด้ ว ย การส่ งเสริ ม และคุ้ ม ครองสิ ท ธิ เด็ ก และเยาวชนโดย
สถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๓
“นักเรียน” หมายถึง นักเรียนทุกคนของโรงเรียนไพศาลพิทยาคม ซึ่งสังกัดระดับชั้นต่างๆ
“ครู”
หมายถึง ครูของโรงเรียนไพศาลพิทยาคม
“คณะกรรมการวินัย วินิจฉัยและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียน” หมายถึ ง รองผู้ อ านวยการ
โรงเรียน หัวหน้าฝ่ายบริหาร หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน หัวหน้าระดับชั้น และผู้ที่ได้รับคาสั่งแต่งตั้งจาก
ทางโรงเรียน
“คะแนน” หมายถึง คะแนนความประพฤติของนักเรียนโรงเรียนไพศาลพิทยาคม ในภาคเรียนหนึ่ง
นักเรียนแต่ละคนมีคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

เกณฑ์การลงโทษนักเรียนและพฤติกรรมที่เป็นความผิด
ข้อ ๑

การกาหนดการลงโทษนักเรียนผู้กระทาผิดไว้ ๔ สถาน ดังนี้
๑.๑ ว่ากล่าวตักเตือน
๑.๒ ทาทัณฑ์บน
๑.๓ ตัดคะแนนความประพฤติและบันทึกข้อมูล
๑.๔ ทากิจกรรมเพื่อปรับพฤติกรรมนักเรียน
ข้อ ๒ พฤติกรรมที่เป็นความผิดต่อระเบียบของโรงเรียน
๒.๑ ความผิดเกี่ยวกับเครื่องแบบและการแต่งกาย
๒.๑.๑ ใช้เครื่องแบบผิดระเบียบ
๒.๑.๒ แต่งกายผิดระเบียบ
๒.๑.๓ ไว้ผมผิดระเบียบ
๒.๒ ความผิดเกี่ยวกับการมาเรียน
๒.๒.๑ มาสาย
๒.๒.๒ ไม่พกบัตรประจาตัวนักเรียน
๒.๓ ความผิดเกี่ยวกับการปฏิบัติตนไม่เหมาะสม
๒.๓.๑ ส่งเสียงอึกทึกในห้องเรียน
๒.๓.๒ เล่นในที่ที่โรงเรียนห้าม
๒.๓.๓ นาอาหารและเครื่องดื่มออกนอกบริเวณโรงอาหาร
๒.๓.๔ กล่าววาจาหยาบคาย
๒.๓.๕ ไม่แสดงความเคารพต่อครู
๒.๓.๖ ทาความสกปรกแก่อาคารและบริเวณโรงเรียน
๒.๓.๗ ปฏิบัติตนไม่ตรงต่อเวลาในการทากิจกรรม เช่น การเข้าชั้นเรียนการเข้า
แถวเคารพธงชาติ การเข้าประชุม การใช้โรงอาหาร และการกลับบ้าน
๒.๓.๘ ไม่จอดรถจักรยานยนต์ที่ใช้เป็นพาหนะมาโรงเรียนในบริเวณที่กาหนด

๒.๓.๙

ความผิดอื่นๆ ที่เข้าข่ายลักษณะความผิดและเทียบได้กับความผิดในข้อ

๒.๑ ถึงข้อ ๒.๓
๒.๔ การกระทาความผิดต่อระเบียบของโรงเรียน ในข้อ ๒.๑ ถึงข้อ ๒.๓ ให้พิจารณา
ลงโทษโดยตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ดังนี้
ความผิดครั้งที่
๑
๒
๓
๔ ขึ้นไป

เกณฑ์การลงโทษ
ว่ากล่าวตักเตือน
ทากิจกรรม
ตัดคะแนน ๕ คะแนน
ตัดคะแนน ๑๐ คะแนน และทากิจกรรม

ข้อ ๓

พฤติกรรมที่เป็นความผิดร้ายแรงต่อระเบียบของโรงเรียน
๓.๑ ขาดโรงเรียนโดยไม่แจ้งเหตุผลให้โรงเรียนทราบ เกินกว่า ๓ วัน
๓.๒ แสดงกิริยาวาจา หรือการกระทาอย่างหนึ่งอย่างใดที่ไม่สุภาพซึ่งแสดงให้เห็นว่า
ขาดความเคารพต่อครู
๓.๓ ออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต
๓.๔ หลบหนีการเรียน หนีโรงเรียน
๓.๕ ปลอมลายมือชื่อ
๓.๖ ก่อการทะเลาะวิวาทระหว่างเพื่อนในโรงเรียนเดียวกัน
๓.๗ สูบบุหรี่ ดื่มสุราหรือของมึนเมาอย่างอื่น
๓.๘ เล่นการพนัน หรือการเล่นที่มีขอบข่ายในลักษณะการพนัน
๓.๙ ทาลายทรัพย์สมบัติของโรงเรียน หรือของผู้อื่นเสียหาย
๓.๑๐ นาหนังสือ สื่อ รูปภาพ เว็บไซต์ ลามกอนาจาร เข้ามาในโรงเรียน
๓.๑๑ ปีนรั้วเข้า - ออกโรงเรียน
๓.๑๒ นาโทรศัพท์มาโรงเรียน
๓.๑๓ ชกต่อย ทาร้ายร่างกายเพื่อนต่างสถาบัน
๓.๑๔ ทาความผิดอื่นๆ ที่เทียบได้กับความผิดในข้อ ๓.๑ ถึง ๓.๑๓
๓.๑๕ การกระทาความผิดร้ายแรงต่อระเบียบของโรงเรียน ในข้อ ๓.๑ ถึงข้อ ๓.๑๔
ให้พิจารณาลงโทษโดยตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ดังนี้
ความผิดครั้งที่
๑
๒
๓ ขึ้นไป

เกณฑ์การลงโทษ
ว่ากล่าวตักเตือน ทากิจกรรมหรือตัดคะแนน ๑๐ คะแนน
ตัดคะแนน ๒๐ คะแนน
ตัดคะแนน ๒๐ คะแนน และทากิจกรรม

ข้อ ๔ พฤติกรรมความผิ ดที่ ต้องนาเข้าที่ป ระชุ มคณะกรรมการวินั ย วินิ จฉัยและแก้ ไขปั ญ หา
พฤติกรรมนักเรียนเพื่อพิจารณา
๔.๑ เสพยาบ้า ยาอี ฝิ่น เฮโรอีน ฯลฯ หรือเสพยาเสพติดร้ายแรงอื่นๆ

๔.๒ มั่ ว สุ ม ห รื อ ก่ อ ความเดื อ ดร้ อ นร าคาญ อย่ า งห นึ่ งอย่ า งใดแก่ บุ คคลอื่ น
ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
๔.๓ ลักขโมยสิ่งของทุกชนิด
๔.๔ ประพฤติตนในทานองชู้สาว
๔.๕ ประพฤติชั่วหรือกระทาการใดๆ ที่นาความเสื่อมเสียเกียรติยศมาสู่โรงเรียน
๔.๖ ก่ อ การทะเลาะวิ ว าทกั บ บุ คคลภ ายน อก และบุ คคลภ ายในโรงเรี ย น
สถานหนัก
๔.๗ นาหรือพกวัตถุระเบิดหรืออาวุธทุกชนิดติดตัวหรือซ่อนเร้นไว้เพื่อประทุษร้ายผู้อื่น
๔.๘ แสดงความกระด้างกระเดื่อง มีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวล่วงเกิน กล่าวคาหยาบหรือ
ทาร้ายร่างกายต่อครู
๔.๙ กระทาการอันเป็นปฏิปักษ์ต่ออานาจบริหารของโรงเรียน หรือบังคับขู่เข็ญ ยุยง
ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้นักเรียนกระทาเช่นว่านี้
๔.๑๐ การกระผิ ดต่อระเบียบโรงเรียนที่ ต้องให้ ค ณะกรรมการวินัย วินิ จฉัยและแก้ไข
ปัญหาพฤติกรรมนักเรียนพิจารณาตามระดับความผิดในข้อ ๔.๑ ถึงข้อ ๔.๙ ให้พิจารณาลงโทษโดยตาม
เกณฑ์ที่กาหนดไว้ดังนี้
ความผิดครั้งที่
เกณฑ์การลงโทษ
๑
แจ้งผู้ปกครองและทาทัณฑ์บน
๒
เชิญผู้ปกครอง และตัดคะแนนความประพฤติ ไม่เกิน ๓๐
คะแนนและบันทึกข้อมูล
๓ ขึ้นไป
เชิญผู้ปกครอง ตัดคะแนนความประพฤติไม่เกิน ๔๐
คะแนน บันทึกข้อมูล และทากิจกรรมเพื่อปรับพฤติกรรม
นักเรียน
เกณฑ์การให้คะแนนในการทากิจกรรม
ข้อ ๕ การให้ทากิจกรรมเพื่อเพิ่มคะแนน ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้
๕.๑ ทากิจกรรมเพื่อเพิ่มคะแนน ๕ คะแนน ได้แก่ เก็บขยะ ทาความสะอาดบริเวณ
ทั่วไป จัดสิ่งของ ในระยะเวลาไม่เกิน ๑ ชั่วโมง
๕.๒ ทากิจกรรมเพื่อเพิ่มคะแนน ๑๐ คะแนน ได้แก่ การเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
และเอดส์ หรือกิจกรรมของชุมชนที่สถานศึกษาจัด ใช้เวลา ๑ ชั่วโมง หรือกิจกรรมอื่นที่ใกล้เคียงตามความ
เหมาะสม
๕.๓ ทากิจกรรมเพื่อเพิ่มคะแนน ๑๕ คะแนน ได้แก่ การเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
และเอดส์ หรือกิจกรรมของชุมชน ใช้เวลา ๒ - ๓ ชั่วโมง หรือกิจกรรมอื่น ที่ใกล้เคียงตามความเหมาะสม
๕.๔ ทากิจกรรมเพื่อเพิ่มคะแนน ๒๐ คะแนน ได้แก่ การเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม
หรือค่ายพัฒนาวินัย ใช้เวลา ๑ - ๓ วัน หรือกิจกรรมอื่นที่ใกล้เคียงตามความเหมาะสม

เกณฑ์กระทาความดีและเพิ่มคะแนน
ข้อ ๖
เจ้าของ

เกณฑ์ความดีต่อไปนี้ ให้พิจารณาเพิ่มคะแนนครั้งละ ๕ คะแนน
๖.๑ เก็บสิ่งของซึ่งมีราคาไม่เกิน ๑๐๐ บาทได้ แล้วนาไปให้ฝ่ายปกครองประกาศหา

๖.๒ มีผลการเรียนดี โดยได้คะแนนเฉลี่ยภาคเรียนละ ๓.๐๐ ขึ้นไป และต้องเป็น
บุคคลที่มีความประพฤติดี
๖.๓ มีผลการเรียนเพิ่มขึ้นตั้งแต่ ๐.๕ ขึ้นไป
๖.๔ ทาความดีอื่นๆ ที่เทียบได้กับความดีในข้อ ๖.๑ ถึง ๖.๓
ข้อ ๗ เกณฑ์ความดีต่อไปนี้ ให้พิจารณาเพิ่มคะแนนครั้งละ ๑๐ คะแนน
๗.๑ ช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนเพื่อให้งานนั้นดาเนินลุลวงไปด้วยดี และก้าวหน้า
ด้วยความตั้งใจจริง
๗.๒ เก็บสิ่งของมีราคามากกว่า ๑๐๐ บาทได้ แล้วแจ้งให้ฝ่ายปกครองประกาศหา
เจ้าของ
๗.๓ ชี้ช่องทาง หรือแนะแนวทางให้ครูทราบแหล่งอบายมุข เพื่อป้องกันแก้ไขต่อไป
หรือสามารถบอกชื่อหรือเลขประจาตัวผู้กระทาความผิดได้
๗.๔ ทาความดีอื่นๆ ที่เทียบได้กับความดีในข้อ ๗.๑ ถึง ๗.๓
ข้อ ๘ เกณฑ์ความดีต่อไปนี้ ให้พิจารณาเพิ่มคะแนนครั้งละ ๒๐ คะแนน
๘.๑ เก็บสิ่งของซึ่งมีราคามากกว่า ๑,๐๐๐ บาทได้ แล้วแจ้งให้ฝ่ายกิจการนักเรียน
ประกาศหาเจ้าของ
๘.๒ นาชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนให้บุคคลภายนอกรู้จักโรงเรียนมากขึ้น
๘.๓ ทาความดีอื่นๆ ที่เทียบได้กับความดีข้อ ๘.๑

การปรับปรุงแก้ไขความประพฤตินักเรียน
ข้อ ๙

อานาจในการตัดคะแนนหรือเพิ่มคะแนนกาหนดเกณฑ์ไว้ดังนี้

ผู้มีอานาจตัดหรือเพิ่มคะแนน
- ผู้อานวยการโรงเรียน
- รองผู้อานวยการโรงเรียน
- คณะกรรมการวินัย วินิจฉัยและแก้ไข
ปัญหาพฤติกรรมนักเรียน
- ฝ่ายกิจการนักเรียน
- ครูที่ปรึกษาเฉพาะนักเรียนในปกครอง
- ครู

เกณฑ์การตัดหรือเพิ่มคะแนน
ตัดหรือเพิ่มได้ตามความเหมาะสม
ไม่เกิน ๔๐ คะแนน หรือทั้งตัดคะแนนและทากิจกรรม
ไม่เกิน ๔๐ คะแนน หรือทั้งตัดคะแนนและทากิจกรรม
ไม่เกิน ๒๐ คะแนน หรือทั้งตัดคะแนนและทากิจกรรม
ไม่เกิน ๒๐ คะแนน หรือทั้งตัดคะแนนและทากิจกรรม
ไม่เกิน ๑๐ คะแนน หรือทั้งตัดคะแนนและทากิจกรรม

ข้อ ๑๐ ครูมีสิทธิ์เพิ่มคะแนน หรือตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียนทุกคนตามอานาจการตัด
คะแนนหรือเพิ่มคะแนนในระเบียบนี้
ข้อ ๑๑ ในกรณีที่นักเรียนทาความผิดเกินอานาจของครู ผู้สั่งตัดคะแนน หรือเพิ่มคะแนนให้ครู
เสนอการตัดคะแนนตามสายงาน
ข้อ ๑๒ ในภาคเรียนหนึ่งๆ นักเรียนคนใดถูกตัดคะแนน จะได้รับการพิจารณาโทษเพื่อปรับปรุง
แก้ไขความประพฤติตามลาดับดังนี้
๑๒.๑ ถ้ า นั ก เรี ย นคนใดท าความผิ ด ถู ก ตั ด คะแนนตั้ ง แต่ ๓๐ - ๓๙ คะแนน
ให้ ครูที่ ป รึก ษาน านั กเรีย นที่มีปั ญ หาพบหั วหน้าระดับชั้น และครูแนะแนวเพื่ อหาวิธีแก้ปัญ หา และแจ้ง
ผู้ปกครองทราบ

๑๒.๒ ถ้ า นั ก เรี ย นคนใดท าความผิ ด ถู ก ตั ด คะแนนตั้ ง แต่ ๔๐ - ๔๙ คะแนน
เชิญ ผู้ ป กครอง ฝ่ ายกิ จ การนั กเรี ย นและคณะกรรมการวินั ย วินิ จฉัยและแก้ไขปัญ หาพฤติ กรรมนัก เรีย น
แก้ปัญหาร่วมกัน
๑๒.๓ ถ้านักเรียนทาความผิดถูกตัดคะแนนตั้งแต่ ๕๐ - ๕๙ คะแนน ให้ ฝ่ายกิจการ
นักเรียน คณะกรรมการวินัย วินิจฉัยและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียน เสนอต่อผู้อานวยการโรงเรียนเพื่ อ
สั่งทาทัณฑ์บน
๑๒.๔ ถ้านักเรียนยังคงกระทาผิดถูกตัดคะแนนตั้งแต่ ๖๐ คะแนนขึ้นไปให้ประชุมฝ่าย
กิจการนักเรียน และคณะกรรมการวินัย วินิจฉัยและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียน เพื่อพิจารณาและเสนอ
ผลการพิจารณาต่อผู้อานวยการโรงเรียน

ข้อ ๑๓ ให้ครูที่มีหน้าที่ในตารางนี้เป็นผู้ปรับปรุงแก้ไขความประพฤตินักเรียนร่วมกับฝ่ายต่างๆ ตาม
จานวนครั้งที่กระทาความผิดหรือเกณฑ์คะแนนรวมในภาคเรียนหนึ่งๆ ดังนี้
จานวนคะแนนที่ถูกตัดความประพฤติ
๕ – ๓๙
๔๐ - ๔๙
๕๐ - ๕๙
๖๐ คะแนนขึ้นไป

ผู้มีหน้าที่ปรับปรุงแก้ไข
ครูที่ปรึกษา – ครูแนะแนว
หัวหน้าระดับชั้น - ครูที่ปรึกษา
รองผู้อานวยการโรงเรียน
คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน

ข้อ ๑๔ ในการตัดหรือเพิ่มคะแนนให้ผู้มีอานาจตัดหรือเพิ่มคะแนนบันทึกรายการทาความดีหรือ
ความผิด และเพิ่ม หรือตัดตามเกณฑ์ ที่กาหนดได้พร้อมลงลายมือไว้เป็นหลักฐาน
ข้อ ๑๕ ให้ครูที่ปรึกษาลงบันทึกรายการทาความดีหรือความผิดพร้อมคะแนนในระเบียนพฤติกรรม

การพิจารณารางวัล
ข้อ ๑๖ ในการศึกษาหนึ่ งๆ นั กเรียนคนใดมี ผ ลรวมคะแนนความประพฤติ ตามเกณฑ์ จะได้รับ
เกียรติบัตรจากโรงเรียน และจัดให้มีการแจกรางวัลในโอกาสอันควร
ข้อ ๑๗ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขระเบียบนี้ให้เป็นอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการวินัย วินิจฉัยและ
แก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน
ข้อ ๑๘ ให้รองผู้อานวยการโรงเรียน รักษาการให้เป็นไปตามระเบีย บนี้ และให้ มีอานาจวินิจฉัย
ปัญหาอันเกี่ยวกับความประพฤตินักเรียนตามที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙

(นายสมคิด สิทธิสาร)
ผู้อานวยการโรงเรียนไพศาลพิทยาคม

