คูม่ อื งานกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก อ.ละหานทราย จ.บุรรี มั ย์
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
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แผนภูมก
ิ ารบริหารกลุม
่ บริหารงานกิจการน ักเรียน

ผูอ
้ านวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยกำรฝ่ ำยกิจกำรนักเรียน

งำนหัวหน้ ำระดับชั้น/ครู ที่ปรึกษำ

งำนกิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์

งำนพัฒนำระบบดูแลช่ วยเหลือนักเรียน

กำรส่ งเสริมพัฒนำนักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

งำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด

งำนรักษำควำมปลอดภัยอุบัติเหตุ/ยำนพำหนะ

งำนกำรส่ งเสริมประชำธิปไตยในโรงเรียน

งำนเวรประจำวัน
นำงวัชรีวรรณ นำรำชจรู ญทรัพย์

งำนเพื่อนที่ปรึกษำ YC / TO BE NUMBER
ONE
นายบุญมา สุภศร

งำนออมทรัพย์
นำงวัชรีวรรณ นำรำชจรู ญทรัพย์
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งำนปกครอง
ระเบียบปฏิบัติของนักเรียน
โรงเรียนละหำนทรำยรัชดำภิเษก ได้ วำงระเบียบปฏิบัติเพื่อพัฒนำผู้เรียนให้ บรรลุเป้ ำหมำยทำงกำร
เรียนและให้ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตำมเป้ ำหมำยของหลักสู ตรและสั งคม ดังนี้
กำรแต่ งกำยของนักเรียน

นักเรี ยนต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรี ยน การดัดแปลงเครื่ องแบบให้ผิดไปจากระเบียบ
ถือว่าเป็ นการฝ่ าฝื นระเบียบ

ระดับ ม.ต้ น และ ม.ปลำย
ชุดนักเรียนชำย
กำงเกง เป็ นผ้ากากีทรงสุภาพ แบบกางเกงไทยไม่ใช่ผา้ เวสต์ปอยต์
มีจีบข้างหน้า 2 จีบขาสั้น เพียงเหนือเข่าพ้นกลางลูกสะบ้า ประมาณ 5 ซ.ม.
เมื่อยืนตรงส่วนกว้างของขากางเกงเมื่อห่างจากเข่าตั้งแต่ 8 – 12 ซ.ม. ตามส่วนขนาดของเข่า
เสื้ อเป็ นแบบเชิ้ตคอตั้ง ผ้าขาวเกลี้ยงไม่บางเกินควร ผ่าอกตลอดมีสาบที่คอ
กว้าง 4 ซ.ม. ให้กระดุมขาวกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 1 ซ.ม. มีกระเป๋ าติด
ประมาณราวนมด้านซ้าย 1 กระเป๋ า ขนาดกว้าง 8 – 12 ซ.ม. และลึกประมาณ 10 – 15 ซ.ม.
เข็มขัดเป็ นแบบหนังสี น้ าตาล กว้าง ตั้งแต่ 2.5 – 4 ซ.ม.
ตามส่วนขนาดของนักเรี ยน หัวเข็มขัดเป็ นโลหะสี ทองรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้า
แบนมีที่กลัดอันเดียว มีปลอกหนังชนิดเดียวกับเข็มขัด 1 ปลอก
สาหรับ สอดเข็มขัด หรื อเป็ นแบบเข็มขัดลูกเสื อ
รองเท้ำให้ใช้รองเท้าหนัผา้ ใบหุม้ ส้น สีน้ำตำลชนิดผูกธรรมดา
ไม่มีลวดลาย ส้นเตี้ย
ถุงเท้ ำ เป็ นถุงเท้าชนิดสี น้ าตาล ไม่มีลวดลายสี อื่น
และดึงตึง ไม่พบั ปลายหรื อม้วนลง
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ทรงผม ทรงผมนักเรียนชำย ม.ต้ น ตัดรองหวี ไม่กนั จอนไม่ให้มีจอน ไม่หวีแสกกลางส่ วนยาวที่สุด
ด้านหน้า ไม่ เกิน 4 ซ.ม.ไม่ไว้หนวดหรื อเครา และห้ามใช้น้ ามันหรื อเครื่ องสาอางอื่นใดที่มีลกั ษณะการใช้เพื่อ
แต่งทรงผม แต่งผม หรื อทาผม

ทรงผมนักเรียนชำย ม.ปลำย ตัดรองทรง หรื อรองทรงสู ง หรื อตัดรองหวี ไม่กนั จอน ไม่ให้มีจอน ไม่
หวีแสกกลาง ส่วนยาวที่สุดด้านหน้าไม่ เกิน 5 ซ.ม.ไม่ไว้หนวดหรื อเครา และห้ามใช้น้ ามันหรื อเครื่ องสาอาง
อื่นใดที่มีลกั ษณะการใช้เพื่อแต่งทรงผม แต่งผม หรื อทาผม

ชุดนักเรียนหญิง

กระโปรงกระโปรงเป็ นสี กรมท่า เท่านั้น ไม่มีลวดลาย
ไม่รัดรู ป ต้องเย็บตะเข็บกลีบกระโปรงต้องยาวคลุมเข่า
โดยวัดจากกึ่งกลางสะบ้าเข่าลงไป ไม่เกิน 15 ซ.ม.
ถ้าสี ตกหรื อจืดต้องย้อมใหม่
เสื้ อนักเรียนหญิง ม.ต้นสี ขาวเกลี้ยงไม่บางเกินไป
แบบคอพับในตัวลึกพอให้สวมศีรษะได้สะดวก สาบตลบเข้าด้านใน ปลายแขนจีบเล็กน้อย
ความยาวของแขนเสื้ อ วัดจากศอกขึ้นมาเมื่อยืนตรงระยะตั้งแต่ 10 – 15 ซ.ม. ขนาดของตัวเสื้ อ
ตั้งแต่ใต้แขนถึงขอบล่างมีความกว้างพอเหมาะกับตัว ไม่รัดเอวริ มขอบล่าง ด้านหน้าข้างขวา
ติดกระเป๋ า ผูกคอด้วยผ้าสี กรมท่า ชายสามเหลี่ยมกว้างตั้งแต่ 10 – 15 ซ.ม.
ยาวตั้งแต่ 80 –100 ซ.ม.เงื่อนกลาสี
เสื้ อนักเรียนหญิง ม.ปลำยสี ขาวธรรมดาไม่มีลวดลาย ไม่บางเกินไป เสื้ อแบบคอเชิ้ต ผ่าอกตลอดที่อก
เสื้ อทาเป็ นสาบตลบเข้าข้างในกว้าง 3 ซ.ม. มีกระดุมกลมแบนสี ขาว 3 เม็ด แขนยาวเพียงเหนื อ ศอกต้นแขน
และปลายแขนจีบเล็กน้อย สอดชายเสื้ อไว้ในกระโปรง และต้องสวมเสื้ อในอีกชั้นหนึ่ งโดยต้องใส่ เสื้ อทับใน
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ก่อนสวมเสื้ อนักเรี ยน เสื้ อในและเสื้ อทับในให้ใช้สีขาว สี ครี มอ่อน เท่านั้น ถ้านักเรี ยนคนใดใส่ เสื้ อคอกลมกับ
ชุดนักเรี ยนให้ใช้เสื้ อสี ของโรงเรี ยนเท่านั้นและทับชายเสื้ อยืดในกระโปรงหรื อกางเกงให้เรี ยบร้อย
เข็มขัด (เฉพำะนักเรียนหญิง ม.ปลำย)ใช้เข็มขัดหนังสี ดากว้างตั้งแต่ 2 – 4 ซ.ม. หัวรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้า
แบบชนิดหัวกลัด ใช้หนังดาหุม้ มีปลอกหนังสี เดียวกับเข็มขัด
ใช้คาดทับขอบกระโปรงด้านบน ห้ามดึงเสื้ อปิ ดทับเข็มขัด
รองเท้ำ ใช้รองเท้าหนังสี ดา ไม่มีลวดลาย แบบมีสายรัดที่หลังเท้า
แบบยึดตายตัวปรับไปส้นเท้าไม่ได้

ถุงเท้ ำใช้สีขาวไม่มีลวดลายใด ๆ ทั้งสิ้ น ถุงเท้า
ให้พบั ลงมาแต่พองาม
ทรงผม
อนุญาตให้ไว้ยาวได้ ห้ามซอย ห้ามดัด กัดสี ผม ยืดผม
อนุญาตให้ใช้กิ๊ปสี ดาไม่มีลวดลายได้เพียงอย่างเดียว ห้ามปล่อยผม
ให้ถกั เปี ย ด้วย โบว์สีกรมท่า และห้ามใช้สิ่งตกแต่งอื่นใด
ระดับ ปวช.
นักเรียนชำย
เสื้ อ ใช้เสื้ อเชิ้ตคอตั้ง ผ้าขาวเกลี้ยงไม่บางเกินไป แขนสั้นเพียงข้อศอก ผ่าอกตลอดมีสาบ ใช้กระดุม
สี ขาวกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 1 เซนติเมตร สวมชายเสื้ อไว้ในในกางเกงให้เรี ยบร้อยตลอดเวลาที่
แต่งการด้วยเครื่ องแบบนี้
กำงเกง กางเกงขายาวแบบสากล ทรงสุ ภาพสี กรมท่า เนื้ อกางเกงเกลี้ยงขนาดพอดีกบั รู ปทรง ไม่
รัดรู ป ไม่หลวมเกินไป มีหูสาหรับสอดเข็มขัด กระเป๋ าข้างตรงตามแนวตะเข็บ มีกระเป๋ าหลังชนิดติดในตัว
กางเกงไม่เกิน 2 กระเป๋ า ปิ ดกระเป๋ าด้วยกระดุมสี ดาหรื อสี เดียวกับกางเกงขากางเกงยาวถึ งข้อเท้าปลายขาพับชาย
เข้าข้างใน วัดเส้นรอบวงได้ไม่นอ้ ยกว่า 45 เซนติเมตร ไม่เกิน 50 เซนติเมตร
เข็มขัด ให้ใช้ตามแบบที่โรงเรี ยนกาหนด (เข็มขัดหนังสี ดา หัวเข็มขัดทาด้วยโลหะตราโรงเรี ยน )
เวลาใช้ให้สอดเข้าในหูกางเกงให้เรี ยบร้อยและห้ามมิให้ตกแต่งลวดลายใดๆ
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รองเท้ำ ให้ใช้รองเท้าที่ทาด้วยหนังหรื อผ้าใบสี ดาสนิท ชนิดหุม้ ส้นมีเชือกผูกสี ดา ทรงสุภาพไม่มี
ลวดลายใดๆ
ถุงเท้ ำ ใช้ถุงเท้าสั้นสี ดา ไม่มีลวดลายใดๆ ไม่พบั ขอบ หรื อชายถุงเท้า
ทรงผม นักเรี ยนชายตัดรองทรงสูง หรื อรองหวี หรื อตัดเกรี ยน ไม่กนั จอน ไม่ให้มีจอน ไม่หวี แสกกลาง
ส่วนยาวที่สุดด้านหน้าไม่เกิน 5 ซ.ม. ไม่ไว้หนวดหรื อเครา และห้ามใช้น้ ามันหรื อเครื่ องสาอางอื่นใดที่มี
ลักษณะการใช้เพื่อแต่งทรงผม แต่งผม หรื อทาผม
นักเรียนหญิง
กระโปรง ให้ใช้กระโปรงสี กรมท่า ผ้าเนื้ อเกลี้ยง จีบรอบตัว ขนาดของจีบมากกว่า 1.5 นิ้ว ไม่ตีเกล็ด ความยาว
กระโปรง 20-22 นิ้ว ความกว้างของขอบกระโปรง 1.5 นิ้ว
เสื้ อ ให้ใช้เสื้ อเชิ้ตคอตั้ง ผ้าขาวเกลี้ยงไม่บางเกินไป ไม่รัดรู ป ผ่าอกตลอด มีกระดุมเป็ นโลหะสี ขาว
มีเครื่ องหมายตามที่โรงเรี ยนกาหนด แขนสั้นสู งจากข้อพับขึ้นมา 1 นิ้ว ไม่มีสาบหลัง ไหล่ไม่ตก ไม่มีกระเป๋ า
สาบพับเข้าด้านในชายเสื้ อเสมอ เวลาสวมให้เก็บชายเสื้ อไว้ในกระโปรง ให้เห็นเข็มขัดทั้งเส้น ติดป้ายชื่อและ
นามสกุลด้านซ้ายด้วยป้ายพื้นสี ดา ตัวหนังสื อสี ขาว หรื อปักด้วยด้ายสี น้ าเงินขนาดตัวอักษร 1.5 ซ.ม.ด้านขวา
ติดเข็มโรงเรี ยน
เข็มขัด ให้ใช้ตามแบบที่โรงเรี ยนกาหนด (เข็มขัดหนังสี ดา หัวเข็มขัดทาด้วยโลหะตราโรงเรี ยน ) ห้าม
มิให้ตกแต่งลวดลายใดๆ
รองเท้ำ ใช้รองเท้าคัทชูสีดา แบบหุม้ ส้น หุม้ ปลายเท้า ไม่มีเชือกผูก ส้นไม่แหลมสู งไม่เกิน 2 นิ้ว
ไม่มีลวดลายใดๆ และไม่ตอ้ งสวมถุงเท้า
ทรงผมตัดทรงผมสั้นทรงนักเรี ยน ตัดตรง ห้ามซอย ห้ามดัด กัดสี ผม ยืดผม อนุญาตให้ใช้กิ๊ปสี ดา ไม่
มีลวดลายได้เพียงอย่างเดียว ความยาวไม่เกินคาง เท่านั้น กรณี ไว้ผมยาว (ได้รับอนุญาตจากทางโรงเรี ยนด้วย
ความจาเป็ น) ความยาวไม่เกินกึ่งกลางหลังและยาวเท่ากันตลอดทั้งด้านหน้าและด้านหลังห้ามปล่อยผมให้ถกั เปี ย
หรื อผูกรวบให้เรี ยบร้อย สี กรมท่า หรื อสี ดา และห้ามใช้สิ่งตกแต่งอื่นใด

กำรแต่ งกำยชุดพลศึกษำ

เสื้ อ
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น เสื้ อกรำวสีเหลือง
มัธยมศึกษำตอนปลำย เสื้ อกรำวสีน้ำเงินที่มีตรำของโรงเรียน
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กำงเกงวอร์ ม
สีดำหรื อกรมท่ำ ไม่มีลวดลำย
รองเท้ำ
นักเรียนชำยเป็ นรองเท้ำผ้ำใบสีน้ำตำลหรื อสีดำ
นักเรียนหญิงเป็ นรองเท้ำสีดำหรื อสีขำวไม่มีลวดลำย

***ให้ นักเรียนสวมชุดพลศึกษำเฉพำะวันที่มีเรียนวิชำพลศึกษำเท่ ำนั้น
กำรปักชื่ อ / เครื่ องหมำยของโรงเรียน
กำรปักชื่ อย่อ ล.ร.ภ.ให้ปักตามแบบตรายางของทางโรงเรี ยน หรื อขนาดความสูงของตัวอักษร 1.5 ซ.ม.
ปักด้วยด้ายหรื อไหมสี น้ าเงิน บริ เวณอกเสื้ อด้านขวา
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กำรปักชื่ อ – สกุลนักเรียน ให้ปักขนาดไม่ต่ากว่า 1 ซ.ม. (ไม่ใหญ่กว่า ล.ร.ภ.) ด้วยด้ายหรื อไหมสี น้ า
เงิน ม.ปลาย บริ เวณอกเสื้ อด้านขวาใต้อกั ษร ล.ร.ภ. ม.ต้น ให้ปักบริ เวณอกเสื้ อด้านซ้าย
ปักสัญลักษณ์ ระดับชั้น นักเรี ยนทุกคนต้องปักจุดสัญลักษณ์ระดับชั้น เป็ นจุดกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์
กาลาง 0.5 ม.ม. ด้วยด้ายหรื อไหม ดังนี้
- เสื้ อนักเรียนปักจุดด้ วยไหมหรื อด้ ำยสี น้ำเงินสี เดียวกับอักษรย่อหรื อชื่ อ
- เสื้ อกรำวสี น้ำเงินปักจุดด้ วยไหมหรื อด้ ำยสี ขำว สี เหลืองปักจุดด้ วยไหมหรื อด้ ำยสี น้ำเงิน

ระดับม.ต้ นให้ ปักเหนือชื่ อสกุลขึน้ ไป 1 ซ.ม.
ระดับชั้นม.ปลำย และ ปวช. ให้ ปักที่ปกเสื้ อด้ำนขวำ

หมายเหตุ ม.1 ,ม.4และปวช.1 ปัก 1 จุด ม.2 ,ม.5
และปวช.2 ปัก 2 จุดม.3 ,ม.6และปวช.3 ปัก 3 จุด
กำรใช้ กระเป๋ำและของใช้ จำเป็ นอื่น ๆ

เพื่อความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยในการใช้กระเป๋ า และของใช้จาเป็ นอื่น ๆ จึงมีหลักเกณฑ์ดงั นี้
กระเป๋ำ ใช้ ตำมแบบที่โรงเรียนกำหนดเท่ำนั้น
นำฬิ กำข้อมือ อนุญาตให้ใช้เพื่อประโยชน์ในการดูเวลา รู ปแบบสุภาพ สายโลหะหรื อสายหนังสี ดา
หรื อสี น้ าตาล ขนาดและราคาพอเหมาะกับวัยเรี ยน
แว่นตำ อนุญาตให้ใช้เฉพาะแว่นสายตา สาหรับนักเรี ยนที่มีปัญหาเรื่ องสายตาเท่านั้น
ต้องมีรูปทรงที่สุภาพเหมาะสม ไม่อนุญาตให้ใช้แว่นกันแดดสี ชาหรื อสี ดา
หรื อคอนแทกซ์เลนส์ ยกเว้นกรณีมีปัญหาเรื่ องแสงกับสายตา
ต้องขออนุญาตฝ่ ายปกครอง โดยมีใบรับรองแพทย์ประกอบ
กิบ๊ ผม
อนุญำตให้ ใช้ เฉพำะนักเรียนหญิง ต้องเป็ นกิบ๊ สีดำ ไม่มีลวดลำย
ข้ อห้ ำม
-ไม่ อนุญำตให้ ใช้ เครื่ องสำอำง เว้นแต่ เป็ นกิจกรรมที่โรงเรียนอนุญำต
-ห้ ำมทำศัลยกรรมตกแต่ งร่ ำงกำยทุกประเภท
-ไม่ อนุญำตให้ นำเครื่ องใช้ ไฟฟ้ำ หรื อเครื่ องมือสื่ อสำรทุกชนิดเข้ ำมำในโรงเรียน
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กำรแต่ งกำยมำโรงเรียน
-เมื่ออยูใ่ นเครื่ องแบบนักเรี ยน นักเรี ยนต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบโรงเรี ยน ไม่วา่ ภายใน หรื อ
ภายนอกโรงเรี ยน
เมื่อนักเรี ยนมาติดต่อกับโรงเรี ยนทุกครั้ง ต้องแต่งเครื่ องแบบนักเรี ยนให้เรี ยบร้อย
การแต่งกายไว้ทุกข์ นักเรี ยนที่มีความจาเป็ นต้องแต่งกายไว้ทุกข์ ตามธรรมเนียมประเพณี การไว้ทุกข์
ให้ทาหนังสื อขออนุญาตต่อกลุ่มบริ หารบุคคลโดยระบุวนั เริ่ มและวันสิ้ นสุ ดการไว้ทุกข์ พร้อมทั้งมีผปู ้ กครอง
รับรอง

กำรมำโรงเรียน
นักเรี ยนต้องมาถึงโรงเรี ยนก่อนเข้าแถวเคารพธงชาติเวลา08.05 น.

นักเรี ยนที่มาโรงเรี ยนไม่ทนั เข้าแถวเคารพธงชาติให้ถือว่ามำสำย
กรณีนกั เรี ยนมาสายให้รายงานตัวและลงชื่อต่อครูเวรประจำวันนั้นๆ หรื อครูกลุม่ บริหำรบุคคลและ
ให้เข้าแถวอยูต่ ่างหากเฉพาะพวกมาสาย นักเรี ยนที่มาสายจะถูกพิจารณาโทษในแต่ละครั้ง โดยให้อยูใ่ นดุลย
พินิจของครู เวรประจาวันนั้น ๆ หรื อ ครู กลุ่มบริ หารบุคคลและเสนอชื่อให้มีการดาเนิ นการตามขั้นตอนต่อไป

นักเรียนที่มำสำย จะมีผลดังนี้
มาสาย 1 - 6 ครั้ง ครู ที่ปรึ กษาว่ากล่าวตักเตือนและ/หรื อหักคะแนนความประพฤติไม่เกินครั้งละ
5 คะแนน และบันทึกไว้ในทะเบียนประวัติเป็ นหลักฐาน
มาสาย 7 - 10 ครั้ง ครู ที่ปรึ กษาส่ งให้หวั หน้าระดับชั้นว่ากล่าวตักเตือน และ/หรื อหักคะแนนความ
ประพฤติไม่เกินครั้งละ 10 คะแนน และบันทึกไว้ในทะเบียนประวัติเป็ นหลักฐาน
มาสายเกิน 10 ครั้ง ครู ที่ปรึ กหรื อหัวหน้าระดับชั้นส่ งรายชื่อให้กลุ่มบริ หารบุคคลเชิญผูป้ กครองมาพบ
และ/หรื อหักคะแนนความประพฤติครั้งละ ไม่เกิน 20 คะแนน และบันทึกไว้ในทะเบียนประวัติเป็ นหลักฐาน
นักเรี ยนที่มาสายหลังเข้าแถวเคารพธงชาติ ต้องลงชื่อมาสายที่ยามหน้าประตูโรงเรี ยนทุกครั้ง โดย
นักเรี ยนที่ มาสายจะถูกพิจารณาความประพฤติในแต่ละครั้ง
นักเรี ยนที่มีความจาเป็ นต้องมาสาย เช่น ช่วยงานผูป้ กครอง หรื อ เหตุผลอื่น ๆ ที่เห็นสมควรให้
ผูป้ กครองขออนุญาตจากผูอ้ านวยการโรงเรี ยนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรก่อนและนักเรี ยนต้องแสดงบัตรมาสายจาก
ฝ่ ายปกครอง ต่อครู เวรประจาวัน หรื อครู ที่ปรึ กษาหรื อครู ประจาวิชาทุกครั้งที่มาสาย
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กำรเข้ ำ – ออกโรงเรียน
การเข้า – ออกโรงเรี ยนของนักเรี ยนให้เดินเป็ นแถว และให้ใช้ประตูเข้า-ออกตามที่โรงเรี ยนกาหนด
นักเรี ยนนายานพาหนะมาโรงเรี ยน(รถจักรยานหรื อรถจักรยานยนต์) ให้จอดไว้ในโรงรถเท่านั้น
นักเรี ยนที่ผปู ้ กครองมาส่ง หรื อมากับรถรับ-ส่งประจาต้องลงรถที่หน้าประตูโรงเรี ยน และ
ตอนเลิก เรี ยนให้ผปู ้ กครอง หรื อรถรับ-ส่งรอรับอยูต่ ามที่โรงเรี ยนกาหนด (ยกเว้นกรณีที่นกั เรี ยนเจ็บป่ วย
หรื อฝนตก หรื อเพื่อพบครู ที่ปรึ กษา)
นักเรี ยนที่ใช้บริ การรถโดยสารทุกชนิด ให้ปฏิบตั ิตามกฎหมายจราจรโดยเคร่ งครัด

กำรมำเรียน
1.นักเรี ยนต้องเข้าเรี ยนทุกคาบเรี ยนตามตารางเรี ยน นักเรี ยนที่เข้าห้องเรี ยนสายเกิน 10 นาที ถือว่าเข้า
ห้องเรี ยนสายในคาบเรี ยนนั้น นักเรี ยนที่เข้าห้องเรี ยนสายรวม 4ครั้ง ถือว่าขาดเรี ยนในรายวิชานั้น 1 ครั้ง
2.นักเรี ยนต้องมีอุปกรณ์การเรี ยนครบทุกรายวิชา และต้องเตรี ยมอุปกรณ์การเรี ยนให้พร้อมก่อนครู
ประจาวิชาเข้าห้องสอน
3.นักเรี ยนต้องตั้งใจเรี ยน เข้าร่ วมกิจกรรม ปฏิบตั ิงานตามที่ครู สั่ง ไม่ส่งเสี ยงรบกวน หรื อมีพฤติกรรม
อื่นใด ที่มีผลกระทบต่อบรรยากาศการเรี ยนการสอน และให้ถือปฏิบตั ิหรื อเข้าร่ วมกิจกรรมตามระเบียบ
ข้อตกลงที่เห็นชอบร่ วมกันของนักเรี ยนในแต่ละห้องเรี ยน
4.นักเรี ยนที่เจ็บป่ วย ไม่สามารถเข้าเรี ยนในคาบเรี ยนใด ให้แจ้งและขออนุญาตต่อครู ประจาวิชานั้นก่อน
และ นาใบอนุญาตจากครู ประจาวิชา ไปแสดงต่องานอนามัยโรงเรี ยน
5.ในขณะที่มีการเรี ยนการสอน นักเรี ยนที่มีกิจธุระจาเป็ นต้องออกจากห้องเรี ยน หรื อต้องการเข้า
ห้องเรี ยน หรื อมีความจาเป็ นเร่ งด่วนที่ตอ้ งการพบเพื่อน ให้ขออนุญาตต่อครู ที่สอนก่อนทุกครั้ง
6.ในคาบเรี ยนใดที่ครู ประจาวิชาไม่ได้เข้าห้องสอน เมื่อเวลาผ่านไปแล้ว 10 นาที ให้ หัวหน้าชั้นรี บ
รายงานต่อหัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ หรื อกลุ่มบริ หารวิชาการเพื่อจัดครู ดูแลหรื อสอนแทน
7. นักเรี ยนต้องช่วยกันรักษาความสะอาดของห้องเรี ยนจัดเวรทาความสะอาดเป็ นประจาทุกวัน และจัด
บรรยากาศของห้องเรี ยนให้เป็ นระเบียบเรี ยบร้อยอยูเ่ สมอ ห้ามนาอาหาร เครื่ องดื่ม(ยกเว้น ขวดน้ าดื่ม) ของขบ
เคี้ยวไปรับประทานในห้องเรี ยน และในอาคารเรี ยน
8.ในคาบว่าง นักเรี ยนต้องใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เช่น อ่านหนังสื อ เข้าห้องสมุด เล่นกีฬาทา
การบ้าน หรื อทากิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ ห้ามกระทาอื่นใดที่ก่อให้เกิดการรบกวนการเรี ยนการสอนของครู และ
เพื่อนนักเรี ยน
9.นักเรี ยนต้องมีความรักสามัคคี มีมนุษย์สัมพันธ์อนั ดี มีความเป็ นเพื่อน มีความเป็ นพี่หรื อน้อง กับ
นักเรี ยนทุกคน ห้ามใช้กาลังชกต่อย หรื อใช้อาวุธอื่นใด หรื อใช้อารมณ์ในการตัดสิ นปัญหา หากเกิดปัญหาหรื อ
เกิดการทะเลาะกันขึ้น ให้คู่กรณี หรื อผูพ้ บเห็นรายงานต่อครู ที่อยูใ่ กล้ที่สุดทราบทันที
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กำรลำหยุดกำรเรียน
1.ลำกิจนักเรี ยนที่มีกิจธุระ มีความจาเป็ นต้องลาหยุดการเรี ยน นักเรี ยนต้องส่งใบลาโดยมีผปู ้ กครอง
รับรองลงชื่อกากับต่อครู ที่ปรึ กษาล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันหากมีความจาเป็ นเร่ งด่วน ไม่สามารถส่งใบลา
ล่วงหน้าได้ตามวรรคหนึ่ง ให้ส่งใบลาโดยมีผปู ้ กครองรับรองลงชื่อกากับต่อครู ที่ปรึ กษาหรื อครู ประจาวิชา
นักเรี ยนมาเรี ยนที่ปลอมแปลงลายมือชื่อผูป้ กครองหรื อเอกสารอื่นใด ถือว่าเป็ นความผิด ต้องได้รับการพิจารณา
โทษตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรี ยน
2. ลำป่ วยนักเรี ยนที่ลาป่ วย ต้องส่งใบลาโดยมีผปู ้ กครองรับรองลงชื่อกากับต่อครู ที่ปรึ กษาในวันลาหรื อ
ในวันมาเรี ยนวันแรกหากเจ็บป่ วยหลายวันหรื อต้องเข้าพักรักษาในโรงพยาบาล
ผูป้ กครองต้องแจ้งให้ทาง
โรงเรี ยนทราบโดยเร็ว และให้นกั เรี ยนส่งใบลาพร้อมใบรับรองแพทย์ในวันแรกที่มาเรี ยน
3.กรณีที่ผ้ ปู กครองมำลำด้ วยตนเอง ให้ขออนุญาตลาที่กลุ่มบริ หารบุคคลและให้กลุ่มบริ หารบุคคลแจ้ง
เป็ นหนังสื อให้ครู ที่ปรึ กษาทราบทุกครั้ง
4.กรณีนักเรียนขำดเรียนติดต่อกัน 3 วัน โดยไม่แจ้งให้ครู ที่ปรึ กษาทราบ ให้ครู ที่ปรึ กษาแจ้งให้
ผูป้ กครองทราบเป็ นครั้งแรก หากไม่ได้รับการติดต่อจากผูป้ กครอง ให้แจ้งกลุ่มบริ หารบุคคลออกหนังสื อเป็ น
ครั้งที่สอง หากยังไม่ได้รับการติดต่อจากผูป้ กครองในเวลาอันควร กลุ่มบริ หารบุคคลจะเสนอผูอ้ านวยการเพื่อ
โปรดพิจารณาและดาเนินการต่อไป และการขาดเรี ยนโดยไม่แจ้งให้ครู ที่ปรึ กษาทราบ จะได้รับการพิจารณา
โทษตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรี ยน
การออกนอกบริเวณโรงเรียน

เมื่อนักเรี ยนเข้ามาบริ เวณโรงเรี ยนแล้วจะออกนอกบริ เวณโรงเรี ยนไม่ได้จนกว่าจะถึงเวลาเลิกเรี ยน หากมีเหตุ
จาเป็ นต้องออกนอกบริ เวณโรงเรี ยนให้ปฏิบตั ิดงั นี้
1.ให้นกั เรี ยนไปขออนุญาตจากกลุ่มบริ หารบุคคลและรับบัตรอนุญาตออกนอกบริ เวณโรงเรี ยนที่
สานักงานกลุ่มบริ หารบุคคล
2.ถ้าอยูใ่ นระหว่างมีการเรี ยนการสอน นักเรี ยนจะต้องได้รับอนุญาตจากครู ผสู ้ อนก่อน จึงมีสิทธิที่จะ
รับบัตรออกนอกบริ เวณโรงเรี ยนจากกลุ่มบริ หารบุคคลได้
3. กรณีที่นกั เรี ยนจะออกนอกบริ เวณโรงเรี ยนและไม่กลับเข้าโรงเรี ยนอีก นักเรี ยนจะต้องมีหนังสื อ
ยืนยันจากผูป้ กครองนักเรี ยนมาขออนุญาตด้วย กรณีมีเหตุจาเป็ นเร่ งด่วนให้รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยนกลุ่ม
บริ หารบุคคลพิจารณาอนุญาตตามเหตุผลความจาเป็ น
4.การขออนุญาตออกนอกบริ เวณโรงเรี ยนทุกกรณี ทางโรงเรี ยนจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้ น เช่น การ
เกิดอุบตั ิเหตุ มัว่ สุ ม ล่อลวง ฯลฯ
5.การออกนอกบริ เวณโรงเรี ยนเป็ นหมู่คณะ ต้องมีครู ควบคุมดูแล และครู ผคู ้ วบคุมต้องเสนอขออนุญาต
จากผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
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กำรมำโรงเรียนในวันหยุดหรื อนอกเวลำเรียนปกติ
นักเรี ยนที่ได้รับการนัดหมายให้มาโรงเรี ยนในวันหยุด หรื อนอกเวลาเรี ยนปกติ เช่น การเรี ยนเสริ ม
การซ้อมกีฬา หรื อการทากิจกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับโรงเรี ยน ให้ปฏิบตั ิดงั นี้
1. ครู ผรู ้ ับผิดชอบต้องเสนอขออนุญาตจากผูอ้ านวยการโรงเรี ยน และดูแลควบคุมนักเรี ยนตลอดเวลา
2.นักเรี ยนต้องนาหนังสื อขออนุญาตจากโรงเรี ยนให้ผปู ้ กครองลงชื่อเพื่ออนุญาต และนาหนังสื อขอ
อนุญาตมาให้ครู ผรู ้ ับผิดชอบ
3.นักเรี ยนต้องแต่งเครื่ องแบบนักเรี ยน หรื อเครื่ องแบบกิจกรรม หรื อชุดสุภาพเรี ยบร้อยตามที่ ครู
ผูร้ ับผิดชอบเป็ นผูก้ าหนดตามที่เห็นสมควร
4.นักเรี ยนต้องประพฤติปฏิบตั ิตนให้อยูใ่ นระเบียบวินยั ของโรงเรี ยนเหมือนเช่นวันเรี ยนปกติ
5.นักเรี ยนต้องกลับถึงบ้านตามเวลาที่ครู ผรู ้ ับผิดชอบกาหนด

กำรรับประทำนอำหำร และเครื่ องดื่ม
เมื่อได้ยนิ เสี ยงสัญญาณเข้าแถวให้หยุดซื้ออาหาร ขนม หรื อเครื่ องดื่ม หากกาลังรับประทานอยู่ ให้เร่ ง
รี บให้ทนั เวลาเข้าแถวเคารพธงชาติ
1.โรงเรี ยนได้กาหนดเวลาการซื้ออาหารและรับประทานอาหาร ในช่วงพักกลางวัน และตามที่โรงเรี ยน
กาหนด
2. นักเรี ยนต้องเข้าแถวซื้ออาหารตามคิวอย่างมีระเบียบ มีน้ าใจเอื้อเฟื้ อ มีมารยาทในการรับประทาน
อาหาร ไม่ทิ้งเศษอาหารลงบนโต๊ะหรื อบนพื้น เศษอาหารหรื ออาหารที่ไม่รับประทานให้เก็บใส่ ภาชนะให้
เรี ยบร้อย
3.นักเรี ยนต้องรับประทานอาหารบนโต๊ะอาหารและบริ เวณที่โรงเรี ยนกาหนด ห้ามนักเรี ยน เข้าไปใน
ร้านและหลังร้าน เมื่อรับประทานอาหารเสร็ จให้นาภาชนะส่งคืน ณ จุดรับภาชนะ
4.เครื่ องดื่ม ขนม ไอศกรี ม ผลไม้ ฯลฯ ควรรับประทานให้เรี ยบร้อยในบริ เวณที่โรงเรี ยนจัดไว้ ไม่ควร
นาไปรับประทานบริ เวณอื่น ๆ เมื่อรับประทานเสร็จแล้วให้เก็บภาชนะบรรจุลงถังขยะให้เรี ยบร้อย
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กำรใช้ อำคำรสถำนที่และสมบัติส่วนรวม
1.นักเรี ยนต้องช่วยกันดูแลรักษาความสะอาด อาคารสถานที่ของโรงเรี ยน ห้ามนักเรี ยนขีดเขียน หรื อขูด
ขีด หรื อต่อเติม โต๊ะ เก้าอี้ ฝาผนัง ประตู หน้าต่าง หรื อทรัพย์สินอื่นใดของโรงเรี ยนเป็ นอันขาด และช่วยกันดูแล
รักษาให้อยูใ่ นสภาพเรี ยบร้อยใช้การได้ดีอยู่เสมอ หากพบเห็นการชารุ ด โดยเฉพาะอุปกรณ์ไฟฟ้า ให้รีบแจ้งงาน
อาคารสถานที่ หรื อครู ที่อยูใ่ กล้ที่สุด โดยเร็ว
2.นักเรี ยนต้องช่วยกันดูแลการประหยัดน้ า ไฟฟ้ า และการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิ ดให้คานึ งถึงความ
ปลอดภัยและการประหยัด
3.นักเรี ยนใช้อาคารสถานที่ให้เหมาะสมและถูกต้อง การเล่นกีฬาทุกประเภท ให้ใช้บริ เวณสนามหรื อ
บริ เวณที่โรงเรี ยนกาหนด
4.นักเรี ยนที่มีความจาเป็ นต้องเข้าห้องพักครู ห้องสานักงานต่าง ๆหรื อห้องที่มีลกั ษณะเฉพาะต้องขอ
อนุญาตและได้รับอนุญาตจากครู ผรู ้ ับผิดชอบก่อนทุกครั้ง

กำรแจ้ งของหำย กำรมอบคืนของที่พบ และกำรรับของคืน
1. เมื่อของสู ญหายให้แจ้งกลุ่มบริ หารบุคคล พร้อมบันทึกลงในสมุดแจ้งของหาย และให้ติดต่อขอรับ
ของคืน ที่กลุ่มบริ หารบุคคลในเวลาที่เหมาะสม หากไม่แจ้งของหายจะรับของคืนไม่ได้
2. เมื่อนักเรี ยนพบสิ่ งของที่หาย ให้นาไปมอบที่กลุ่มบริ หารบุคคลพร้อมบันทึกลงในสมุดของที่พบ
นักเรี ยนจะได้รับคะแนนความประพฤติดี และจะได้รับการบันทึกการทาความดีลงในทะเบียนประวัติ หาก
สิ่ งของที่พบมีมูลค่ามากพอสมควร นักเรี ยนจะได้รับการประกาศคุณความดีให้คณะครู และเพื่อนนักเรี ยนทราบ
พร้อมมอบเกียรติบตั รเพื่อเกียรติประวัติของตนเองและวงศ์ตระกูล
3. นักเรี ยนที่ได้รับสิ่ งของสู ญหายคืน ต้องบันทึกการรับของคืนเป็ นหลักฐานให้เรี ยบร้อยก่อนจึงจะรับ
สิ่ งของคืน และต้องไปแสดงความขอบคุณต่อผูท้ ี่พบสิ่ งของ
4. สิ่ งของของนักเรี ยนทุกชิ้น ต้องรับผิดชอบ ป้ องกันไม่ให้เกิดการสู ญหาย ควรเขียนชื่อ หรื อทา
เครื่ องหมายไว้เพื่อป้องกันการสูญหาย หรื อเป็ นหลักฐานรับของคืน
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กำรทำควำมเคำรพ
การทาความเคารพให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิดงั นี้
1.เมื่ อนัก เรี ย นพบครู ทุ ก คน ให้นัก เรี ย นยืนตรง หันหน้าไปทางครู ทาความเคารพด้วยการไหว้ ให้
นักเรี ยนชายกล่าวคาว่า “สวัสดีครับ”และนักเรี ยนหญิงกล่าวคาว่า “สวัสดีค่ะ”หากมีสัมภาระอยู่ในมือ ให้วาง
สัมภาระไว้ก่อนการไหว้ ในกรณี ที่ไม่สามารถวางสัมภาระได้ เมื่อวางอาจจะส่ งผลเสี ยหายต่อสัมภาระหรื อชีวิต
ให้ทาความเคารพโดยการยืนตรง ให้นกั เรี ยนชายกล่าวคาว่า “สวัสดีครับ”และนักเรี ยนหญิงกล่าวคาว่า “สวัสดี
ค่ะ”
2. ขณะที่นกั เรี ยนยืนหรื อนัง่ อยูต่ ามบริ เวณต่าง ๆ เมื่อครู เดินผ่าน ให้ทาความเคารพเช่นข้อ1.
3.เมื่อนักเรี ยนเดินสวนกับครู ตอ้ งทาความเคารพเช่นข้อ 1 และให้ครู เดินผ่านไปก่อนจึงค่อยเดินต่อไป
4.ขณะที่นักเรี ยนเดินไม่ควรเดินแซงครู หากมีความจาเป็ น ให้นักเรี ยนชายกล่าวคาว่า “ขอโทษครับ ”
และนักเรี ยนหญิงกล่าวคาว่า “ขอโทษค่ะ” เสี ยก่อน จึงเดินแซงไป
5.ในเครื่ องแบบอื่น ๆ การทาความเคารพให้เป็ นไปตามระเบียบของเครื่ องแบบนั้น ๆ
6.ในห้องเรี ยน เมื่อครู เข้าห้องสอนให้หัวหน้าชั้นบอกคาว่า“นักเรี ยนทาความเคารพ” และให้ทุกคนยืน
ตรงทาความเคารพโดยการไหว้ ให้นักเรี ยนชายกล่าวคาว่า “สวัสดีครับ” และนักเรี ยนหญิงกล่าวคาว่า “สวัสดี
ค่ะ” เมื่อได้รับอนุญาตให้นงั่ จึงนัง่ ลง และเมื่อหมดคาบเรี ยนครู ออกจากห้อง ให้หัวหน้าชั้นบอกคาว่า “นักเรี ยน
ทาความเคารพ” และให้ทุกคนยืนตรง ยกมือไหว้ ให้นกั เรี ยนชายกล่าวคาว่า “ขอบคุณครับ” และนักเรี ยนหญิง
กล่าวคาว่า “ขอบคุณค่ะ”(ในวิชาต่างประเทศให้ใช้ภาษาในรายวิชานั้น ๆ)
7.ในการประชุม หรื อการเข้าอบรมในห้องประชุม เมื่อ ครู หรื อวิทยากรจากภายนอกขึ้นไปบนเวที ให้
หัวหน้าชั้นที่ได้รับมอบหมายในคาบนั้น ๆ บอกคาว่า “นักเรี ยนทาความเคารพ” ให้ทุกคนนัง่ อยูป่ ระจาที่ และให้
ทุกคนทาความเคารพโดยการไหว้ ให้นกั เรี ยนชายกล่าวคาว่า “สวัสดีครับ” และนักเรี ยนหญิงกล่าวคาว่า “สวัสดี
ค่ะ” โดย ไม่ตอ้ งยืนขึ้น และเมื่อครู หรื อวิทยากรจากภายนอก จบการสอน หรื อการอบรม หรื อการประชุม ให้
หัวหน้าชั้นที่ได้รับมอบหมายในคาบนั้น ๆ บอกคาว่า “นักเรี ยนทาความเคารพ” ให้ทุกคนนัง่ อยูป่ ระจาที่ และให้
ทุกคนทาความเคารพโดยการไหว้ ให้นักเรี ยนชาย กล่าวคาว่า “ขอบคุณครับ ”และนักเรี ยนหญิงกล่าวคาว่า
“ขอบคุณค่ะ” โดยไม่ตอ้ งยืนขึ้น
8. เมื่อพบครู ภายนอกบริ เวณโรงเรี ยน ให้ถือปฏิบตั ิตามประเพณีนิยม คือ ทาความเคารพด้วยการไหว้

พิธีกำรหน้ ำเสำธง
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นักเรี ยนทุกคนต้องตระหนักว่า พิธีการหน้าเสาธงเป็ นพิธีการอันศักดิ์สิทธิ์ แสดงถึงความภาคภูมิใจใน
ความเป็ นไทยและแสดงถึงเอกลักษณ์การเป็ นนักเรี ยนโรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก ดังนั้น ก่อนการเรี ยนการ
สอนทุกวัน ให้นกั เรี ยนเข้าแถวตามลาดับชั้นตามที่โรงเรี ยนกาหนด เพื่อเข้าร่ วมพิธีการหน้าเสาธงด้วยความ
ภาคภูมิใจในความเป็ นไทย และความเป็ นนักเรี ยนโรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก (ในวันที่มีฝนตกให้นกั เรี ยน
เข้าแถวหน้าห้องเรี ยน)
เวลา 08.05 น. นักเรี ยนทุกคนเข้าแถวพร้อมกันหน้าเสาธง พร้อมที่จะประกอบพิธีเคำรพธงชำติ
ขั้นตอนกำรประกอบพิธี
โรงเรี ยนเปิ ดเพลง “ต้นไม้ของพ่อ” เพื่อให้นกั เรี ยนทุกคนเตรี ยมตัว ทาธุระส่วนตัวให้เรี ยบร้อย
นักเรี ยนทุกคนมาพร้อมกันที่บริ เวณลานเอนกประสงค์ เข้าแถวตามระดับชั้นเป็ น ห้องๆ
ลำดับที่ 1สั่ง….ทั้งหมดจัดแถวเตรี ยมตัวเคารพธงชาติท้ งั หมดตรง
ลำดับที่ 2เมื่อกองเกียรติยศเข้าประจาที่แล้ว ผู้นำนักเรียน นากล่าวณ บริ เวณประกอบพิธีอนั ดีงามนี้ /
พวกเรานักเรี ยนโรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก / ขอแสดงตนเป็ นคนดี / มีระเบียบวินยั / สุภาพ / อ่อนน้อมถ่อม
ตน / มีจิตใจบริ สุทธิ์ / มีความเคารพรักต่อชาติ / ศาสนา / พระมหากษัตริ ย ์ /และผูม้ ีพระคุณ
ลำดับที่ 3ผูน้ านักเรี ยนกล่าว ปุจฉา-วิสัชนา...
ลำดับที่ 4กองเกียรติยศ ผูกธงชาติ พร้อมที่จะชักธงชาติผ้ นู ำนักเรียน สั่ ง…. เตรี ยมตัวเคารพธงชาติและ
กล่ำวธงชาติ ไทย / เป็ นสัญลักษณ์แทนชาติ / ศาสนา / และพระมหากษัตริ ย ์ / เราจงภูมิใจ / ในบรรพบุรุษของ
เรา/ ที่ได้เสี ยสละเลือด / เนื้อ / และชีวิต / เพื่อปกป้อง /ผืนแผ่นดินไทยเอาไว้ / ขอให้พวกเราทุกคน / ร่ วม
ร้องเพลงชาติโดยพร้อมเพรี ยงกัน
ลำดับที่ 5สั่ง….ธงขึ้น ตรง
ลำดับที่ 6 ร้องนา ประเทศไทยรวมเลือดเนื้ อชาติเชื้อไทย…
ลำดับที่ 7เมื่อเพลงจบ ผูช้ กั ธงชาติเรี ยบร้อยแล้ว
ผู้นำนักเรียนกล่าว ศาสนาพุทธ / เป็ นศาสนาที่พวกเรานับถือ / เพื่อเป็ นการแสดง / ความมี
สัมมาคารวะ / ต่อพระพุทธ / พระธรรม / พระสงฆ์ / ทุกคนประนมมือ / สวดมนต์ไหว้พระ
สวดมนต์ แปล (บทสวดมนต์)
อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ ภะคะวาพระผูม้ ีพระภาคเจ้า, เป็ นพระอรหันต์, ดับเพลิงกิเลส
เพลิงทุกข์สิ้นเชิง,ตรัสรู ้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ ,ข้าพเจ้าอภิวาทพระผูม้ ีพระภาคเจ้า,
ผูร้ ู ้ ผูต้ ื่น ผูเ้ บิกบาน (กราบ)
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโมพระธรรมเป็ นธรรมที่พระผูม้ ีพระภาคเจ้า ตรัสไว้ดีแล้ว
ธัมมัง นะมัสสามิ ข้าพเจ้านมัสการพระธรรม
(กราบ)
สุปฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,พระสงฆ์สาวกของพระผูม้ ีพระภาคเจ้า, ปฏิบตั ิดีแล้วสังฆัง นะ
มามิขา้ พเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ (กราบ)
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ลำดับที่ 8แผ่เมตตา (คาแผ่เมตตา)
สัพเพ สัตตา สัตว์ท้ งั หลายทั้งปวง
อะเวรา โหนตุ จงเป็ นสุ ขเป็ นสุ ขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กนั และกันเลย
อัพะยาปัชฌา โหนตุ จงเป็ นสุขเป็ นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
อะนีฆา โหนตุ จงเป็ นสุขเป็ นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กาย ทุกข์ใจเลย
สุ ขี อัตตานัง ปะริ หะรันตุ จงมีความสุ ขกาย สุ ขใจ รักษาตนให้พน้ จากทุกข์ภยั ทั้งสิ้ นเถิด
ลำดับที่ 9สงบนิ่ง
ลำดับที่ 10 กล่ำวคำขวัญโรงเรียนและคำปฏิญำณตน
โรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษกเป็ นโรงเรี ยนเฉลิมพระเกียรติ มีคาขวัญว่า รักศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นาวิชาการ
สื บสานงานพระราชดาริ
ลำดับที่ 11 กล่ำวคำปฏิญำณตนลูกรัชดาต้องขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ และอดทน
ลำดับที่ 12สั่ง….นักเรี ยนทาความเคารพ ….สวัสดีครับ/ สวัสดีคะ
ลำดับที่ 13 เฉลยปุจฉา-วิสัชนา...
ลำดับที่ 14อบรมนักเรี ยนและเวลา 08.30 น. นักเรี ยนแต่ละชั้นเรี ยนเดินแถวเข้าห้องเรี ยนในคาบแรก

ผู้ปกครองของนักเรียน
1. นักเรี ยนทุกคนต้องมีผปู ้ กครองตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง ผูป้ กครองนักเรี ยนนักศึกษา พ..
ศ. 2522
2.ผูป้ กครอง หมายความว่า บุคคลซึ่งรับนักเรี ยนไว้ในความปกครอง หรื ออุปการะเลี้ยงดู หรื อบุคคลที่
นักเรี ยนอาศัยอยู่ ผูป้ กครองจะต้องร่ วมมือกับสถานศึกษา เพื่อควบคุมความประพฤติ ควบคุมการศึกษาเล่าเรี ยน
และให้ประพฤติตนตามระเบียบของโรงเรี ยน ผูป้ กครองควรติดต่อกับโรงเรี ยนอยูเ่ สมอ เพื่อรับทราบปัญหาและ
ความก้าวหน้าต่าง ๆ เกี่ยวกับการศึกษาของนักเรี ยน และความประพฤติของนักเรี ยน
3. โรงเรี ยนกาหนดให้นกั เรี ยนมีผปู ้ กครองได้ 1 หรื อ 2 คน
4.เมื่อผูป้ กครองย้ายที่อยู่ หรื อความเป็ นผูป้ กครองสิ้ นสุ ดลงด้วยประการใด ๆ ให้ผปู ้ กครองแจ้ง ให้ทาง
โรงเรี ยนทราบภายใน 15 วัน
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กำรมำพบนักเรียน
ผูป้ กครองหรื อญาติหรื อเพื่อนหรื อบุคคลอื่นใด ที่ขอพบนักเรี ยน ให้ขออนุญาตขอพบนักเรี ยนที่กลุ่ม
บริ หารบุคคลโรงเรี ยนไม่อนุญาตให้ผปู ้ กครองหรื อญาติหรื อเพื่อนหรื อบุคคลอื่นใดพบนักเรี ยนโดยลาพัง หรื อ
พบตามห้องเรี ยน เว้นแต่ได้รับพิจารณาอนุญาต
โรงเรี ยนไม่อนุญาตให้นักเรี ยนนาเพื่อนต่างโรงเรี ยน หรื อบุคคลภายนอกเข้ามาในโรงเรี ยน หรื อ เข้า
ร่ วมกิจกรรมของโรงเรี ยน เว้นแต่ได้ขออนุญาตและได้รับพิจารณาอนุญาต

กำรทำทะเบียนประวัติ(ระเบียนสะสม)
นักเรี ยนทุกคนต้องกรอกข้อมูลที่เป็ นจริ งและเป็ นปัจจุบนั ในทะเบียนประวัติตามที่โรงเรี ยนกาหนด
หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ในระหว่างปี การศึกษา นักเรี ยนต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว
ให้ถูกต้องตามความเป็ นจริ งต่อครู ที่ปรึ กษาภายใน 7 วัน
ทะเบียนประวัติของนักเรี ยนทุกคน จะใช้ต่อกันไปตลอด 3 ปี การศึกษา

กำรทำบัตรประจำตัวนักเรียน
ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้โรงเรี ยนในสังกัดถือปฏิบตั ิเรื่ องมาตรการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรม
ไม่พึงประสงค์ของนักเรี ยน โดยให้ทุกโรงเรี ยนกาหนดให้นกั เรี ยนทุกคนมีบตั รประจาตัวนักเรี ยน และให้พกติ ด
ตัวตลอดเวลา เพื่อประโยชน์ต่อนักเรี ยนเอง และสะดวกในการตรวจความประพฤตินกั เรี ยน โรงเรี ยนจึงกาหนด
แนวปฏิบตั ิดงั นี้
นักเรี ยนทุกคนต้องทาบัตรประจาตัว ตามที่โรงเรี ยนกาหนด
เมื่อได้รับบัตรประจาตัวนักเรี ยนแล้ว ต้องพกติดตัวตลอดเวลา พร้อมที่จะแสดงต่อครู หรื อ เจ้าหน้า
ตารวจหรื อเจ้าพนักงานที่มีหน้าที่ควบคุม ดูแล นักเรี ยนตามกฎหมาย ขอดูบตั รประจาตัวนักเรี ยน หรื อใช้ในการ
ติดต่อกับงานต่าง ๆของโรงเรี ยน หากชารุ ดหรื อสูญหายให้รีบแจ้งผูร้ ับผิดชอบเพื่อขอทาบัตรใหม่ พร้อมชาระค่า
ทาบัตรใหม่
เมื่อมีเหตุตอ้ งย้ายสถานที่เรี ยน ลาออก หรื อจบการศึกษาต้องคืนบัตรประจาตัวนักเรี ยนที่งานทะเบียน
นักเรี ยน
กำรขอใบรับรองควำมประพฤติ
นักเรี ยนที่ตอ้ งการขอใบรับรองความประพฤติ เพื่อใช้ในการศึกษาต่อ หรื อใช้รับรองต่อบุคคล
หน่วยงาน องค์กร สถานศึกษา บริ ษทั ห้างร้าน สถานประกอบการ ฯลฯ ต้องยืน่ คาร้องที่กลุ่มบริ หารบุคคลตาม
แบบยืน่ คาร้องที่โรงเรี ยนกาหนด
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การออกใบรับรองความประพฤติ กลุ่มบริ หารบุคคลจะพิจารณาจากทะเบียนประวัตินกั เรี ยน หากเคยถูก
ลงโทษถึงขั้นทาทัณฑ์บน หรื อมีหลักฐานว่าได้ประพฤติฝ่าฝื นระเบียบวินยั ของโรงเรี ยนบ่อยครั้งกลุ่มบริ หาร
บุคคลไม่ออกใบรับรองความประพฤติให้

กำรลงโทษนักเรียน
กำรลงโทษ หมายความว่า การลงโทษนักเรี ยนโรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก ที่กระทาความผิด
โดยมีความมุ่งหวังเพื่อการอบรมสั่งสอน จะต้องไม่กระทาด้วยวิธีรุนแรง กลัน่ แกล้ง ด้วยความโกรธ พยาบาท
หรื อกระทาโดยไร้มนุษยธรรม โดยวิธีอนั ไม่เหมาะสม และไม่กระทาการใด ๆ อันเป็ นการขัดต่อกฎหมายหรื อ
ศีลธรรมอันดี ไม่กระทาการใด ๆ อันเป็ นการละเมิดทางร่ างกาย ทางเพศ วาจา การพูดดูหมิ่น หยาบคาย
หลอกลวง ต้องปฏิบตั ิต่อนักเรี ยนโดยเสมอภาคด้วยความเป็ นธรรม โรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก ได้กาหนด
ระเบียบการลงโทษนักเรี ยนมี 5 สถำน ดังนี้
1.ว่ำกล่ำวตักเตือน
2. ตัดคะแนนควำมประพฤติ
3. ทำทัณฑ์ บน
4.ทำกิจกรรมเพื่อให้ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตำมที่กฎหมำยกำหนด หรื อระเบียบใด ๆ ที่ออกโดยทำง
รำชกำร
ขั้นตอนกำรลงโทษ
1.กำรว่ำกล่ำวตักเตือนใช้ในกรณีนกั เรี ยนที่กระทาความผิดไม่ร้ายแรง
2.ตัดคะแนนควำมประพฤติให้เป็ นไปตามเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติที่โรงเรี ยนกาหนดและ
ให้บนั ทึกไว้ในทะเบียนประวัติเป็ นหลักฐาน
3. กำรทำทัณฑ์ บนใช้ในกรณีนกั เรี ยนที่ประพฤติไม่เหมาะสมกับสภาพการเป็ นนักเรี ยน ตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤตินกั เรี ยน หรื อกรณีที่ทาให้เสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยงและเกียรติศกั ดิ์ของโรงเรี ยนหรื อ
ฝ่ าฝื นระเบียบของโรงเรี ยน หรื อได้รับโทษ ว่ากล่าวตักเตือนแล้วแต่ยงั ไม่เข็ดหลาบการทาทัณฑ์บนให้ทาเป็ น
หนังสื อและเชิญผูป้ กครอง มาบันทึกรับทราบความผิด และรับรองการทาทัณฑ์บน
4.ทำกิจกรรมเพื่อให้ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช้ในกรณีที่นกั เรี ยนกระทาความผิดที่สมควรต้อง
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
5.ตำมที่กฎหมำยกำหนด หรื อระเบียบใด ๆ ที่ออกโดยทำงรำชกำรใช้สาหรับนักเรี ยนกระทาความผิด
กาหนดไว้ในกฎหมาย หรื อระเบียบใดๆ ที่ออกโดยทางราชการ โดยให้ผอู ้ านวยการโรงเรี ยนส่งตัวนักเรี ยนไป
ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็ นผูด้ าเนินการลงโทษ
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เกณฑ์ กำรตัดคะแนนควำมประพฤติและมำตรกำรกำรลงโทษ
ตัด 5 คะแนน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

มาสาย
ไม่เข้าเรี ยนบางคาบหรื อไม่เข้าพบครู ที่ปรึ กษา/ไม่สนใจเรี ยน
ไม่แสดงความเคารพครู
ไม่เคารพต่อการประกอบพิธีเคารพธงชาติ
แต่งการผิดระเบียบ ตัดจุดละ 5 คะแนน
ไม่ให้ความร่ วมมือกับทางโรงเรี ยน
ไม่ปฏิบตั ิตามโครงการเสริ มสร้างวินยั นักเรี ยน
นาอาหาร ขนม ของขบเคี้ยว เครื่ องดื่ม ไปรับประทานบนอาคาร หรื อในห้องเรี ยน

ตัด 10 คะแนน
1. แสดงกริ ยาไม่สุภาพ
2. ไม่มีอุปกรณ์การเรี ยน ส่งเสี ยงดังขณะครู สอน
3. นาโทรศัพท์มาโรงเรี ยนโดยไม่ได้รับอนุญาตและทางโรงเรี ยนจะยึดไว้จนกว่าจะครบ 1 เดือนจึง
จะแจ้งให้ผปู ้ กครองมารับคืน
4. หลบหนีการเรี ยน ขาดเรี ยนติดต่อกัน 3 วันโดยไม่มีเหตุผล
5. สวมร้องเท้าแตะ , เหยียบส้นรองเท้า,ไม่สวมถุงเท้า,ใช้เครื่ องสาอาง,เครื่ องประดับ,ไม่ปักชื่อ,ไม่
รัดเข็มขัด, ปล่อยชายเสื้ อออกนอกกางเกง(นักเรี ยนชาย) /กระโปรง (นักเรี ยนหญิง ม.ปลาย)

ตัด 20 คะแนน
1.
2.
3.
4.
5.

แสดงกิริยาก้าวร้าวต่อครู
ประพฤติที่ส่อไปในทางชูส้ าว/คบเพื่อนต่างเพศในลักษณะที่ไม่เหมาะสม
ไม่เข้าร่ วมกิจกรรม
ออกนอกบริ เวณโรงเรี ยนโดยไม่ได้ขออนุญาต
จอดรถนอกบริ เวณโรงเรี ยน

ตัด 30 คะแนน
1. กลัน่ แกล้ง รังแก บังคับ ข่มขู่ ทั้งวาจาและการกระทา
2. ปลอมแปลงเอกสาร ลายมือชื่อผูป้ กครอง/ครู
3. ยุยงให้เกิดความแตกสามัคคี หรื อต่อต้านระเบียบโรงเรี ยน
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

นักเรี ยนซอยผมหรื อตกแต่งทรงผม
เที่ยวเตร่ ในยามวิกาล เวลา 21.00-04.00 น/ เข้าไปในสถานบริ การ/สถานเริ งรมย์
ลักทรัพย์ กรรโชคทรัพย์ ข่มขู่ หรื อบังคับขืนใจเพื่อเอาทรัพย์บุคคลอื่น
ทะเลาะวิวาท/พกพาอาวุธใดๆ
แสดงพฤติกรรมชูส้ าว ซึ่งไม่เหมาะสม หรื อเกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี
เล่นพนันทุกชนิด หรื อมัว่ สุ มแหล่งอบายมุข
ซื้อ จาหน่าย แลกเปลี่ยน เสพสุ ราหรื อเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ สิ่ งมึนเมา บุหรี่ หรื อ ยาเสพติด

เกณฑ์กำรลงโทษ

30-50 คะแนนส่ งหัวหน้ ำระดับ หรื อ รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนกลุ่มบริหำรงำนบุคค
51-70 คะแนนเชิญผู้ปกครองมำพบและนักเรียนจะต้องเข้ ำค่ำยพัฒนำวินัยตำมที่โรงเรียนกำหนด
71 คะแนนขึน้ ไปเสนอ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนสั่ งลงโทษตำมระเบียบของโรงเรียน
หมำยเหตุ

1.กรณีอื่น ๆ ที่มิได้ ระบุไว้ ให้ อยู่ในดุลยพินิจของครู ผ้ ตู ัดคะแนนให้ เหมำะสมใกล้ เคียงกับระดับคะแนน
ควำมผิดที่กำหนดไว้
2.ควำมผิดที่ร้ำยแรงโรงเรียนพิจำรณำเชิญผู้ปกครอง ทำทัณฑ์ บน ย้ำยออกหรื อดำเนินกำรตำมกฎหมำย

นักเรียนประพฤติหรื อกระทำดี
เพื่อเป็ นการยกย่อง ส่งเสริ ม ให้กาลังใจแก่นกั เรี ยนที่ประพฤติหรื อกระทาดี และส่ งเสริ มให้นกั เรี ยน มี
คุณธรรม จริ ยธรรมสู งส่ งยิง่ ขึ้น โรงเรี ยนละหานทรายรัชดาภิเษก ได้กาหนดให้คะแนนการประพฤติหรื อกระทา
ดีแก่นกั เรี ยน โดยนักเรี ยนที่ได้คะแนนประพฤติหรื อกระทาดีสะสมตั้งแต่ 180 คะแนนขึ้นไป จะได้รับเกียรติ
บัตรยกย่องของโรงเรี ยน และได้รับการบันทึกประวัติดีเด่นในทะเบียนประวัติเป็ นหลักฐาน และนักเรี ยนที่ได้รับ
คะแนนประพฤติหรื อกระทาดีสะสม 3 ปี การศึกษา ตั้งแต่ 300 คะแนนขึ้นไป จะได้รับเกียรติบตั รยกย่องของ
โรงเรี ยน และได้รับการบันทึกประวัติดีเด่นในทะเบียนประวัติเป็ นหลักฐาน

คะแนนกำรประพฤติดีหรื อทำควำมดี
1.
2.
3.
4.
5.

เก็บของมีค่าหรื อเงินที่มีมูลค่าไม่เกิน 50 บาทส่งคืน
ได้คะแนน 5
เก็บของมีค่าหรื อเงินที่มีมูลค่าตั้งแต่ 51 บาท ไม่เกิน 100 บาทส่งคืน ได้คะแนน10
เก็บของมีค่าหรื อเงินที่มีมูลค่าตั้งแต่ 101 บาทไม่เกิน 500 บาทส่งคืน ได้คะแนน 20
เก็บของมีค่าหรื อเงินที่มีมูลค่าตั้งแต่ 501 บาทขึ้นไปส่ งคืน
ได้คะแนน 30
แสดงความมีน้ าใจ เช่น ช่วยเหลืองานครู โดยมิตอ้ งร้องขอ
ได้คะแนน 10

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
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6. แจ้งเบาะแสหรื อแจ้งข่าวผูก้ ระทาผิดระเบียบของโรงเรี ยน
ได้คะแนน 10 คะแนน
กรณีอื่น ๆ ที่มิได้ระบุไว้ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของครู ผใู ้ ห้คะแนนให้เหมาะสมใกล้เคียงกับระดับคะแนน
ความดีที่กาหนดไว้
ให้ครู ทุกท่านเป็ นผูใ้ ห้คะแนนการประพฤติหรื อการทาดีของนักเรี ยนทุกคนเมื่อพบเห็น โดยให้บนั ทึก
ลงใน สมุดความดี และมอบให้กบั นักเรี ยน ให้นกั เรี ยนนาไปแจ้งกับกลุ่มบริ หารบุคคล เพื่อบันทึกคะแนนไว้
เป็ นหลักฐานในทะเบียนประวัติ

คะแนนกำรชนะกำรประกวดหรื อกำรแข่ งขันกิจกรรมต่ ำง ๆ
1. นักเรี ยนที่ชนะการประกวดหรื อการแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรี ยน
1.1 ชนะการประกวดหรื อการแข่งขัน รางวัลที่ 1
ได้คะแนน 15 คะแนน
1.2 ชนะการประกวดหรื อการแข่งขัน รางวัลที่ 2
ได้คะแนน 10 คะแนน
1.3 ชนะการประกวดหรื อการแข่งขัน รางวัลที่ 3
ได้คะแนน 5 คะแนน
2. นักเรี ยนที่ชนะการประกวดหรื อการแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ ภายนอกโรงเรี ยน
2.1 ชนะการประกวดหรื อการแข่งขัน รางวัลที่ 1
ได้คะแนน 30 คะแนน
2.2 ชนะการประกวดหรื อการแข่งขัน รางวัลที่ 2
ได้คะแนน 20 คะแนน
2.3 ชนะการประกวดหรื อการแข่งขัน รางวัลที่ 3
ได้คะแนน 10 คะแนน
3. ให้ครู ที่รับผิดชอบการประกวดหรื อการแข่งขันบันทึกลงในสมุดความดี และแจ้งกับฝ่ ายปกครองเพื่อบันทึก
รวบรวมคะแนนไว้เป็ นหลักฐานในทะเบียนประวัตินกั เรี ยน

ขั้นตอนกำรเพิม่ หรื อ ตัดคะแนนควำมประพฤตินักเรียน
1. ครู พบหรื อทราบว่า นักเรี ยนที่มีพฤติกรรมดี หรื อ พบนักเรี ยนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ให้บนั ทึก
การเพิ่มหรื อการตัดคะแนน ความประพฤติตามเกณฑ์ที่โรงเรี ยนกาหนด ใน “ ใบแจ้ งควำมประพฤตินักเรียน
โรงเรียนละหำนทรำยรัชดำภิเษก ”
2. ส่ง “ใบแจ้ งควำมประพฤตินักเรียนโรงเรียนละหำนทรำยรัชดำภิเษก”ที่กลุ่มบริ หารงานบุคคล
3. เจ้าหน้าที่บนั ทึกข้อมูลลงในทะเบียนประวัติ และรายงานผลต่อกลุ่มบริ หารงานบุคคล
4. กลุ่มบริ หารงานบุคคลดาเนินการตาม “เกณฑ์การลงโทษ” หรื อ “ เกณฑ์การให้รางวัล ”และนาไปใช้
ในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
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ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร
ว่ำด้วยกำรลงโทษนักเรียนและนักศึกษำ
พ.ศ. ๒๕๔๘
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติคมุ้ ครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๘
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิการ จึงวางระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรี ยนและนักศึกษาไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรี ยกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรี ยนและนักศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๘ ”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรี ยนหรื อนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“ผู้บริหำรโรงเรียนหรื อสถำนศึกษำ” หมายความว่า ครู ใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ผูอ้ านวยการ อธิการบดี หรื อ
หัวหน้า ของโรงเรี ยนหรื อสถานศึกษาหรื อตาแหน่งที่เรี ยนชื่ออย่างอื่นของโรงเรี ย นหรื อสถานศึกษานั้น
“กระทำควำมผิด” หมายความว่า การที่นกั เรี ยนหรื อนักศึกษาประพฤติฝ่าฝื นระเบียบ ข้อบังคับของ
สถานศึกษา หรื อของกระทรวงศึกษาธิการ หรื อกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤติของนักเรี ยนและนักศึกษา
“กำรลงโทษ” หมายความว่า การลงโทษนักเรี ยนหรื อนักศึกษาที่กระทาความผิด โดยมีความมุ่งหมาย
เพื่อการอบรมสั่งสอน
ข้อ ๕ โทษที่จะลงโทษแก่นกั เรี ยนหรื อนักศึกษาที่กระทาความผิด มี๔ สถาน ดังนี้
(๑) ว่ากล่าวตักเตือน
(๒) ทาทัณฑ์บน
(๓) ตัดคะแนนความประพฤติ
(๔) ทากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ข้อ ๖ ห้ามลงโทษนักเรี ยนและนักศึกษาด้วยวิธีรุนแรง หรื อแบบกลัน่ แกล้ง หรื อลงโทษด้วยความโกรธ
หรื อด้วยความพยาบาท โดยให้คานึงถึงอายุของนักเรี ยนหรื อนักศึกษา และความร้ายแรงของพฤติกรรม
ประกอบการลงโทษด้วย
การลงโทษนักเรี ยนหรื อนักศึกษาให้เป็ นไปเพื่อเจตนาที่จะแก้นิสัยและความประพฤติไม่ดี ของนักเรี ยน
หรื อนักศึกษาให้รู้สานึกในความผิด และกลับประพฤติตนในทางที่ดีต่อไป
ให้ผบู ้ ริ หารโรงเรี ยนหรื อสถานศึกษา หรื อผูท้ ี่บริ หารโรงเรี ยนหรื อสถานศึกษามอบหมายเป็ นผูอ้ านาจ
ในการลงโทษนักเรี ยน นักศึกษา
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ข้อ ๗ การว่ากล่าวตักเตือน ใช้ในกรณีนกั เรี ยนหรื อนักศึกษากระทาความผิดไม่ร้ายแรง
ข้อ ๘ การทาทัณฑ์บนใช้ในกรณีนกั เรี ยนหรื อนักศึกษาที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรี ยน
หรื อนักศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤตินกั เรี ยนและนักศึกษา หรื อกระทาให้เสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยงและ
เกียรติศกั ดิ์ของสถานศึกษา หรื อฝ่ าฝื นระเบียบของสถานศึกษา หรื อได้รับโทษว่ากล่าวตักเตือนแล้ว แต่ยงั ไม่เข็ด
หลาบ
การทาทัณฑ์บนให้ทาเป็ นหนังสื อ และเชิญบิดามารดา หรื อผูป้ กครองมาบันทึกรับทราบความผิดและ
รับรองการทาทัณฑ์บนไว้ดว้ ย
ข้อ ๙ การตัดคะแนนความประพฤติ ให้เป็ นไปตามระเบียบปฏิบตั ิวา่ ด้วยการตัดคะแนนความประพฤติ
นักเรี ยนและนักศึกษาของแต่ละสถานศึกษากาหนด และให้ทาบันทึกข้อมูลไว้เป็ นหลักฐาน
ข้อ ๑๐ ทากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ใช้ในกรณีที่นกั เรี ยนและนักศึกษากระทาความผิดที่
สมควรต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การจัดกิจกรรมให้เป็ นไปตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด
ข้อ ๑๑ ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจตีความและ
วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘

อดิศยั โพธารามิก
(นายอดิศยั โพธารามิก)
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิการ
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กฎกระทรวง
กำหนดควำมประพฤติของนักเรียนและนักศึกษำ
(ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๖๒
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖ วรรค หนึ่ง และมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติคมุ้ ครองเด็ก พ.ศ.
๒๕๔๖ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวง ศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความใน (๖) และ(๗) ของข้อ ๑ แห่งกฎกระทรวงกาหนดความประพฤติของนักเรี ยน
และนักศึกษา พ.ศ.๒๕๔๓ และให้ใช้ความต่อไปนีแ้ ทน
“(๖) ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ทาร้ายร่ างกายผูอ้ ื่น เตรี ยมการหรื อกระทาการใด ๆ อันน่าจะก่อให้เกิดความ
ไม่สงบเรี ยบร้อยหรื อขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรื อรวมกลุ่มหรื อมัว่ สุ ม เพื่อกระทาการดังกล่าว
(๗) แสดงพฤติกรรมทางชูส้ าวอันไม่เหมาะสม กระทาการลามกอนาจาร แต่งกายล่อแหลม หรื อไม่
เรี ยบร้อยในโรงเรี ยนหรื อสถานศึกษา หรื อแต่งเครื่ องแบบนักเรี ยนหรื อนักศึกษาไม่เรี ยบร้อย”
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความใน (๙) แห่งกฎกระทรวงกาหนดความประพฤติของนักเรี ยนและนักศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๓ และให้ใช้ความต่อไปนีแ้ ทน
“ (๙) เที่ยวเตร่ นอกสถานที่พกั รวมกลุ่ม หรื อมัว่ สุ ม อันเป็ นการสร้างความเดือดร้อน ให้แก่ตนเองหรื อ
ผูอ้ ื่น”
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ สิ งหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิการ
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แนวปฏิบัติเกีย่ วกับกำรนำนักเรียนมำสอบสวนควำมผิด
ในบางกรณี เมื่อนักเรี ยนกระทาผิดจาเป็ นต้องสอบสวนโดยทันที เพื่อป้ องกัน ไม่ให้เหตุการณ์ลุกลาม
ต่อไป โรงเรี ยนจึงกาหนดแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการนานักเรี ยนมาสอบสวนความผิดระหว่างเวลาเรี ยนดังต่อไปนี้
1. ครู ผสู ้ อบสวนเมื่อต้องการนักเรี ยนคนใดมาสอบสวนความผิอดระหว่างเวลาเรี ย น ให้มีหนังสื อแจ้ง
ขออนุญาตไปยังครู ประจาวิชา ให้ครู ประจาวิชา อนุญาตให้นกั เรี ยนผูน้ ้ นั มารับการสอบสวนและคิดเวลาเรี ยนให้
2. ถ้าการสอบสวนต้องใช้เวลาเรี ยนเกินกว่า 1 คาบ ในคาบหลังครู ผสู ้ อบสวนจะส่ งใบแจ้งของอนุญาต
ไปภายหลังก็ได้

แนวปฏิบัติเกีย่ วกับกำรขออนุญำตนำนักเรียนไปร่ วมกิจกรรมระหว่ำงเรียน
ในกรณี ที่ครู ประสงค์จะนานักเรี ยนไปร่ วมกิจกรรมใดๆ ระหว่างเวลาเรี ยน อันเป็ นเหตุให้นกั เรี ยนต้องขาดคาบ
เรี ย นในรายวิช าต่า งๆ จะมี ผลกระทบต่อการคิดเวลาเรี ย นในการสอบปลายภาคในรายวิชาต่างๆ โรงเรี ย น
เห็นสมควรกาหนดหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. การไปร่ วมกิจกรรมระหว่างเวลาเรี ยน โรงเรี ยนคิดเวลาให้ ตั้งอยู่ในหลักเกณฑ์อย่างใดอย่า งหนึ่ ง
ต่อไปนี้
1.1 เป็ นการไปร่ วมกิจกรรมตามคาสั่งของโรงเรี ยน
1.2 ขออนุญาตโรงเรี ยนไปร่ วมกิจกรรม และโรงเรี ยนอนุญาตแล้ว
2. ครู ควบคุมนักเรี ยนไปร่ วมกิจกรรม และนักเรี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมให้ปฏิบตั ิดงั นี้
2.1 ครู ค วบคุ ม นัก เรี ย น ส่ งรายชื่ อนัก เรี ย นเข้า ร่ ว มกิ จกรรม พร้ อมบอกสถานที่ ที่ เข้า ร่ ว ม
กิจกรรมให้กบั กลุ่มบริ หารบุคคลเพื่อกลุ่มบริ หารบุคคลจะได้แจ้งครู ประจาวิชารับทราบ
2.2 นักเรี ยนนาใบอนุญาตไปแสดงแก่ ครู ประจาวิชาก่อนไปร่ วมกิจกรรมเพื่อคิดเวลาให้เฉพาะ
ระยะเวลาที่ขออนุญาตไปเท่านั้น
2.3 ครู ควบคุมดาเนินการแต่เนิ่น ๆ เพื่อนักเรี ยนจะมีเวลาไปพบครู ประจาวิชาได้ทนั

“ ก่อนมาเรียนแม่เพียรสั่ง
สิ่งที่แม่ตอ้ งการนัน้ ก็คือ

ลูกจงตัง้ ใจเรียนเขียนหนังสือ

เสียงเลื่องลือว่า ลูกนัน้ ตั้งใจเรียน”
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ตัวอย่ำงกำรแต่ งกำยนักเรียน

ชุดนักเรียนม.ต้ น

ชุดพละ

ชุดลูกเสื อ-เนตรนำรี
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กำรแต่ งกำยนักเรียนม.ปลำย
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ชุดนักเรียนปวช.

ทรงผมนักเรียนหญิงหรื อมัดรวบ
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เพลงมำร์ ชรัชดำ
รัชดาน่าชมสง่างาม สมกับนามรัชดา มัธยมศึกษาหาใครเทียมกัน
บุรีรัมย์เรานั้น เลื่องชื่อลือเกียรติไกล
การศึกษา กีฬาเราสามารถ มารยาทอบรมบ่มนิสัย พุทธิ จริ ยะ
พลานามัย ระเบียบวินยั รัชดาไม่นอ้ ยน่าใคร
รัชดาลือชาก้อง มาเถิดพี่นอ้ ง เพื่อนพ้องเทิดเอาไว้ เกียรติคุณรัชดาจะลือลือชาไกล
ช่วยส่งเสริ มให้รัชดาสถาพร
รัชดาจงดารงสื บไปจวบฟ้าดินไหม้สลายม้วยมรณ์
เกียรติคุณรัชดา จะลือขจร เป็ นอนุสรณ์คู่บุญบารมี.

ต้ นไม้ ของพ่อ
..นานมาแล้ว

พ่อได้ปลูกต้นไม้ไว้ให้เรา

เพื่อวันหนึ่งจะบัง ลมหนาว

และคอยเป็ นร่ มเงา
เพื่อจะผลิดอกใบ ออกผล
...ผ่านมาแล้วห้าสิ บปี
ออกผลให้เก็บกิน
ให้เรายังมีวนั อยูต่ ่อไป
...จนวันนี้
แผ่นดินยังกว้างไกล
..ลูกที่เกิดตรงนี้ น้ นั ยังอยู่
จะมีที่สัญญา ในหัวใจ
...จากวันนี้สักหมื่นปี
สื บสานและติดตาม
ให้ตน้ ไม้ ของพ่อ ยังงดงาม
(Solo...)
..จากวันนี้สักหมื่นปี
สื บสานและติดตาม
เพื่อเราจะเทไป

ปลูกไว้เพื่อพวกเรา ทุกๆคน
ให้เราทุกๆคน
ต้นไม้น้ นั สู งใหญ่
แตกใบเพื่อให้ร่ม เงา

พ่อใช้เหงื่อแทนน้ ารดลงไป
เติบโตอย่างร่ มเย็น ในบ้านเรา
ลมแรงเท่าไร ก็บรรเทา
คอยดูแลเรา

ใต้เงาแห่งต้นไม้ ต้นใหญ่
แต่เหมือนว่าหัวใจ
และยังอยูเ่ พื่อคอย รักษา

ลูกได้อยูไ่ ด้คอย อาศัย
พ่อกว้างกว่า
จะรวมใจเข้ามา

ต้นไม้ที่พ่อปลูก
จากรอยที่พ่อตั้งใจ

ต้นสวยทั้งงดงาม และยิง่ ใหญ่
เมื่อเราจะเทไป

ต้นไม้ที่พ่อปลูก
จากรอยที่พ่อตั้งใจ
ให้ตน้ ไม้ ของพ่อ ยังงดงาม..

ต้นสวยทั้งงดงาม และยิง่ ใหญ่
เมื่อเราจะเทไปจากหัวใจ
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คณะผูจ้ ดั ทา
ที่ปรึ กษา
นายประเสริ ฐชัย พิสาดรัมย์
นาง ลักษณ์มี สังคมศิลป์
นายสุพจ ปานใจนาม
นาอภิชา วงศ์เมธชนัน
นายบุญเยีย่ ม วงศ์ศรี ษา

ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยน วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยน วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยน วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยน วิทยฐานะชานาญการพิเศษ

รวบรวมข้อมูล
นายบุญเยีย่ ม วงศ์ศรี ษา
นายบุญมา สุภศร
นางสาวปฤษณา สาลี
นางรัชนี วรศิริ
นางสาวนิติกาญจน์ สิ ริพนมศักดิ์
นางอารี ทิพย์ บุญศักดาพร
นางสาวกนกพร เทพธี

รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยน วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
ครู คศ.3
วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
ครู คศ.3
วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
ครู คศ.3
วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
ครู คศ.3
วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
ครู คศ.3
วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
ครู คศ.2
วิทยฐานะชานาญการ

จัดรู ปเล่ม
นายบุญเยีย่ ม วงศ์ศรี ษา
นางสาวนิติกาญจน์ สิ ริพนมศักดิ์
นางอารี ทิพย์บุญศักดาพร
นางสาวกนกพร เทพธี

รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยน วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
ครู คศ.3
วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
ครู คศ.3
วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
ครู คศ.2
วิทยฐานะชานาญการ

