ระเบียบโรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม
ว่าด้วยวินัยและพฤติกรรมนักเรียน พ.ศ. 256๑
-----------------โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม ได้กาหนดวินัยและพฤติกรรมนักเรียนตามกฎกระทรวง กาหนดความประพฤติ
ของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 ได้กาหนดระเบียบปฎิบัติ ดังนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม ว่าด้วยวินัยและพฤติกรรมนักเรียน
พ.ศ. 256๑”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ ปีการศึกษา 256๑ เป็นต้นไป
ข้อ 3. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแก่นักเรียนผู้ซึ่งศึกษาในโรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม
ข้อ 4. ในระเบียบนี้
“นักเรียน” หมายความว่า นักเรียนปัจจุบันของโรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม
“ครูประจาชั้น” หมายความว่า ครูทุกคนของโรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม
“ผู้อานวยการ” หมายความว่า ผู้ดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม รวมถึง
ครูผู้รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม
“คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” หมายความว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน
วัดวังขนายทายิการาม
“ผู้ปกครอง” หมายความว่า บิดา มารดา ผู้ปกครองซึ่งรับนักเรียนไว้ในความอุปการะเลี้ยงดู
หรือนักเรียนอาศัยอยู่ด้วย
หมวดที่ 1
นักเรียน
นักเรียนต้องรักษาระเบียบวินัยและปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนวัดวังขนายทายิการามอย่าง
เคร่งครัด ผู้ใดฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามถือว่าผู้นั้นกระทาความผิดจะต้องได้รับโทษตามกฎ ระเบียบที่โรงเรียนได้กาหนดไว้ใน
ระเบียบนี้
ข้อ 5. นักเรียนต้องประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับสถานการณ์เป็นนักเรียน ดังนี้
(1) ไม่มาโรงเรียนสายและเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ทุกวัน
(2) มาเรียนตามเวลาที่โรงเรียนกาหนดอย่างสม่าเสมอ
(3) เข้าเรียนทันเวลาตามตารางเรียน
(4) แต่งกายถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.256๑
ของโรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม

(5) ปฏิบัติตามคาสั่งของโรงเรียน ครู ซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการและเคารพเชื่อฟัง ไม่แสดงกิริยากระด้าง
กระเดื่อง
(6) พูดจาสุภาพไม่กล่าววาจาเท็จ
(7) ไม่ขโมยสิ่งของหรือทรัพย์สินของผู้อื่น
(8) นักเรียนต้องรักษาระเบียบวินัยในห้องเรียน ห้องประชุม โรงอาหาร และสถานที่ต่างๆในโรงเรียน
ไม่กระทาการใดใดที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนราคาญแก่ผู้อื่น
(9) เข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนกาหนด ขอความร่วมมือ
(๑๐)ไม่ก่อการทะเลาะวิวาททั้งในและนอกสถานศึกษา
(๑๑)ไม่ดื่มของมึนเมาและสิ่งเสพติดทุกชนิด
(๑๒)ไม่ยั่วยุหรือกล่าววาจาไม่สุภาพหรือยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท เกลียดชังกัน
ข้อ 6. นักเรียนต้องช่วยเหลือกิจการของโรงเรียนตามที่มอบหมาย
ข้อ 7. นักเรียนต้องช่วยกันรักษาทรัพย์สมบัติของโรงเรียนและสาธารณะประโยชน์ ไม่ให้เสียหาย ไม่ทาความ
สกปรกให้กับโรงเรียน
ข้อ 8. เมื่อนักเรียนจาเป็นต้องหยุดเรียน เช่น การเจ็บป่วย หรือมีความจาเป็นต้องไปประกอบพิธีที่สาคัญ
นักเรียนต้องลาเป็นลายลักษณ์อักษร
ข้อ 9. นักเรียนต้องไม่ตกแต่งเครื่องประดับ เช่น สวมสร้อยคอ สวมแหวนหรือแต่งหน้า ทาปาก การทาสีผม
สไลด์ผม สับ ซอย ตัดผมหน้าม้า สกินเฮด ไว้เล็บยาวหรือไว้หนวดเครา เป็นต้น
ข้อ 10. ไม่นาสินค้ามาจาหน่ายในโรงเรียน เช่น เป็นตัวแทนจาหน่ายสินค้า ขายสิ่งต่างๆ เป็นต้น
ข้อ 11. ไม่นาบุคคลภายนอกเข้ามาก่อการทพเลาะวิวาทหรือก่อความไม่สงบ
ข้อ 12. ไม่นาสื่อ หนังสือ เอกสาร แผ่นพับ ที่ส่อไปในทางลามกอนาจารเข้ามาในโรงเรียน
ข้อ 13. ไม่นาโทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดมาใช้ในเวลาเรียน
ข้อ 14.ไม่เข้าไปสถานที่ต้องห้าม โดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น มุมลับหูลับตาที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้
บ่อเลี้ยงปลา
ข้อ 15.ไม่ขีดเขียนตัวหนังสือ วาดภาพ ลงบนเครื่องแบบนักเรียน ฝาผนัง โต๊ะเก้าอี้ ห้องน้าห้องส้วม เป็นต้น
ข้อ 16.การออกนอกบริเวณโรงเรียนในเวลาราชการต้องขออนุญาตครูประจาชั้น ผู้อานวยการ เมื่อได้รับ
อนุญาตเท่านั้นจึงไปได้ เพื่อป้องกันมิจฉาชีพจากภายนอก
หมวดที่ 2
ลักษณะความผิด
ข้อ 17. ความผิดสถานเบา
(1) แต่งกายผิดระเบียบโรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. 256๑
(2) ส่งเสียงดังรบกวนผู้เรียนอื่นๆทั้งในและนอกอาคาร
(3) ไม่รักษาความสะอาดห้องเรียนและบริเวณที่รับผิดชอบ
(4) มาโรงเรียนสาย โดยไม่มีเหตุผล
(5) ปกปิดความลับของนักเรียนที่กระทาความผิด
ข้อ 18. ความผิดปานกลาง
(1) หนีเรียนไม่เข้าเรียน
(2) แสดงกิริยา วาจาหยาบคายต่อครูหรือผู้อื่น
(3) ขัดคาสั่งครูเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอน

(4) หลีกเลี่ยง หลบซ่อนไม่เข้าแถว
(5) สูบบุหรี่ มีบุหรี่พกพาอุปกรณ์ติดไฟไว้ในครอบครอง
(6) ขีดเขียนข้อความ วาดภาพ ลงเสื้อ กางเกง ฝาผนัง ห้องน้า โต๊ะ เก้าอี้ เป็นต้น
(7) พูดจาขู่กรรโชกทรัพย์ เพื่อนนักเรียน
(8) ดื่มสุราทั้งในและนอกโรงเรียน
(9) กระทาการส่อไปในทางชู้สาว
(10) ทะเลาะวิวาททุกกรณี
(11) เล่นการพนันทุกชนิด
(12) เที่ยวกลางคืน
(13) นอกจากกรณีดังกล่าวอยู่ในดุลพินิจของครูประจาชั้น ผู้อานวยการ
ข้อ 19. ความผิดสถานหนัก
(1) นักเรียนกล่าวเท็จกับครูประจาชั้น ผู้อานวยการ
(2) หลีกเลี่ยง ขัดขืน ไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของโรงเรียนเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับจนเกิดความเสียหาย
ต่อโรงเรียนโดยรวม
(3) นักเรียนทาลายทรัพย์สินของโรงเรียน ครู นักเรียนและทรัพย์สินสาธารณะ
(4) แสดงกิริยากระด้างกระเดื่อง ก้าวร้าวหรือลบหลู่ครูและบุคลากรในโรงเรียน
(5) ทาร้ายร่างกายผู้อื่น
(6) เจตนาขโมยทรัพย์สินหรือสิ่งของผู้อื่น
(7) เสพสุราหรือสิ่งเสพติดหรือมีไว้ในครอบครอง
(8) นาสิ่งเสพติดเข้ามาจาหน่ายในโรงเรียน
(9) ก่อการทะเลาะวิวาทจนทาให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ
(10) ประพฤติตนในทางชู้สาว
(11) นาอาวุธเข้ามาในโรงเรียน
(12) กระทาความผิดจนถูกดาเนินคดี
(13) พฤติกรรมใดใดที่ไม่ได้ระบุให้อยู่ในดุลยพินิจของครู
หมวดที่ 3
การเข้าร่วมกิจกรรม
ข้อ 20. การร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
นักเรียนจะต้องมาโรงเรียนให้ทันเวลาเข้าแถว เพื่อร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนจะให้สัญญาณเข้าแถว
ดังต่อไปนี้
- เวลา 07.30 น. เปิดเพลงมาร์ชประจาโรงเรียน
- เวลา 08.00 น. เพลงชาติ
- เวลา 08.05 น. สัญญาณเข้าแถวทากิจกรรมหน้าเสาธงชาติ
หลังจากพิธีการหน้าเสาธงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ครูเวรสวัสดิการจะพบนักเรียน ตรวจสอบความ
เรียบร้อย อบรมหรือแจ้งเรื่องต่างๆที่นักเรียนควรทราบ ตรวจการแต่งกาย เป็นต้น
ข้อ 21. การเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา
นักเรียนทุกคนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาภายในของโรงเรียนและกีฬาเครือข่าย

ข้อ 22. กิจกรรมวันสาคัญ
นักเรียนทุกคนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมวันสาคัญ เช่น กิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมวันพ่อ กิจกรรมวันแม่ กิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เป็นต้น หากนักเรียนไม่เข้าร่วมกิจกรรมให้ถือว่านักเรียนจงใจฝ่าฝืนระเบียบ
เว้นแต่มีเหตุจาเป็นหรือเจ็บป่วย ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ให้แจ้งครูประจาชั้นทราบ
หมวดที่ 4
เบ็ดเตล็ด
ข้อ 23. แนวปฏิบัติการทาความเคารพ
(1) เมื่อครูหรือผู้ใหญ่เดินผ่าน นักเรียนจะต้องทาความเคารพ โดยการยืนตรงหรือยกมือไหว้ในลักษณะสารวม
ค้อมตัวด้วยกิริยาอันนอบน้อม
(2) ในกรณีที่นักเรียนเดินสวนทางกับครู ให้นักเรียนยืนตรงยกมือไหว้ทาความเคารพ ยกเว้นในกรณีที่มือถือ
สิ่งของอยู่ ให้ยืนตรงไม่เดินสวนทางกับครู โดยหลบให้ครูไปก่อน
(3) นักเรียนพบครูในที่สาธารณะหรือนอกโรงเรียน ให้นักเรียนทักทายหรือยกมือไหว้ทาความเคารพ ตาม
โอกาส
ข้อ 24. แนวปฏิบัติกรณีที่นักเรียนมีคาบเรียนว่างเนื่องจากครูติดราชการหรือลา ไม่สามารถเข้าสอนได้
(1) ห้ามนักเรียนส่งเสียงดังรบกวนหรือสร้างความราคาญแก่ห้องข้างเคียง
(2) ให้นักเรียนเข้าศึกษาค้นคว้าที่ห้องสมุดหรืออ่านหนังสือหรือทาการบ้าน
(3) ห้ามเล่นกีฬา ดนตรีอันเป็นการสร้างความราคาญหรือรบกวนบนอาคารเรียน
ข้อ 25. เครื่องมือสื่อสาร / โทรศัพท์เคลื่อนที่ได้
โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม ไม่มีนโยบายให้นักเรียนใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ในเวลาเรียน จึงห้ามนักเรียนนา
โทรศัพท์เคลื่อนที่ได้มาใช้ในโรงเรียน หากพบว่านักเรียนนามาใช้แสดงว่าจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน ดังนั้น
โรงเรียนจะไม่รับผิดชอบใดใด ถ้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้เกิดการสูญหายหรือเสียหาย
ข้อ 26. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม ของขบเคี้ยว
(1) เนื่องจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 มีหนังสือแจ้งว่าห้ามจาหน่าย
น้าอัดลม ขนมกรุบกรอบในสถานศึกษา เพราะจะเป็นอันตรายต่อนักเรียน โรงเรียนจึงห้ามจาหน่ายและ
รับประทานน้าอัดลม ขนมกรุบกรอบ โดยเด็ดขาด
(2) ห้ามนาอาหาร น้าอัดลม เครื่องดื่ม ขนม ลูกอม ของขบเคี้ยวทุกชนิดเข้าไปรับประทานในห้องเรียนและ
ห้องพิเศษต่างๆ
ข้อ 27. ให้ผู้อานวยการโรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจตีความและ
วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 2๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 256๑

(ลงชื่อ)
(นายเสรี จันทร์เจือจุน)
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม

