ระเบียบโรงเรียนฐานเทคโนโลยี
ว่าด้ วยการลงโทษนักเรียน นักศึกษา พ.ศ. 2553
โดยที่เป็ นการสมควรปรับปรุ งระเบียบโรงเรี ยนฐานเทคโนโลยี ว่าด้วยการลงโทษนักเรี ยน นักศึกษา
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การ ว่าด้วยการลงโทษนักเรี ยนและนักศึกษา พ.ศ.
2548 จึงกาหนดระเบียบไว้ดงั ต่อไปนี้

หมวดที่ 1
ข้ อความทั่วไป
ข้อที่ 1 ระเบียบนี้ เรี ยกว่า “ระเบียบโรงเรี ยนฐานเทคโนโลยีวา่ ด้วยการลงโทษนักเรี ยน นักศึกษา พ.ศ. 2553”
ข้อที่ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่บดั นี้เป็ นต้นไป
ข้อที่ 3 ให้ยกเลิกระเบียบโรงเรี ยนฐานเทคโนโลยี ว่าด้วยการลงโทษนักเรี ยน นักศึกษา พ.ศ. 2546
ข้อที่ 4 นิยามศัพท์
4.1 คาว่า “ครู -อาจารย์” หมายถึง ผูท้ ี่ทาหน้าที่ทาการสอนอยูใ่ นโรงเรี ยนฐานเทคโนโลยี
4.2 คาว่า “นักเรี ยน นักศึกษา” หมายถึง ผูท้ ี่กาลังศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. อยูใ่ น
โรงเรี ยนฐานเทคโนโลยี
4.3 คาว่า “ผูป้ กครอง” หมายถึง บุคคลที่บรรลุนิติภาวะซึ่งรับนักเรี ยน นักศึกษาไว้
ในครอบครองหรื ออุปการะเลี้ยงดู หรื อบุคคลที่นกั เรี ยน นักศึกษาอาศัยอยู่
4.4 คาว่า “กระทาความผิด” หมายถึง การที่นกั เรี ยน นักศึกษาประพฤติฝ่าฝื นระเบียบข้อบังคับ
ของ
โรงเรี ยนฐานเทคโนโลยี ว่าด้วยการลงโทษนักเรี ยน นักศึกษา พ.ศ. 2553
4.5 คาว่า “อาวุธ” หมายถึง
4.5.1 ปื น วัตถุระเบิด เครื่ องกระสุ น และให้รวมถึงสิ่ งที่มีคุณลักษณะ หรื อคุณสมบัติ
คล้ายคลึงกัน
4.5.2 สิ่ งที่ใช้ทาร้ายร่ างกายได้ทุกชนิด
4.5.3 มีดหรื อวัตถุมีคม
4.5.4 ให้รวมถึงสิ่ งซึ่ งไม่เป็ นอาวุธโดยสภาพ แต่ได้ใช้หรื อเจตนาจะใช้ประทุษร้ายร่ างกาย

4.6

คาว่า “ยาเสพติด” หมายถึง สารเคมีหรื อวัตถุชนิดใดๆ ซึ่ งเมื่อเสพเข้าสู่ ร่างกายไม่วา่ จะได้
รับประทาน ดม สู บ ฉีด หรื อด้วยประการใดๆ แล้วทาให้เกิดผลต่อร่ างกายและจิตใจและให้

รวมถึง
วัตถุออกฤทธิ์ ต่อจิตประสาท หรื อสารระเหยบาบัดความต้องการของร่ างกายหรื อจิตใจ
ตามที่
4.7

กฎหมายบัญญัติไว้
คาว่า “การลงโทษ” หมายถึง การลงโทษนักเรี ยน นักศึกษาที่กระทาความผิด โดยมีความมุ่ง

หมาย
เพื่อการอบรมสัง่ สอน
4.8
เงื่อนไขที่ได้

คาว่า “ทาทัณฑ์บน” หมายถึง ถ้อยคาหรื อหนังสื อสัญญาว่าจะไม่ประพฤติละเมิดตาม

ให้ไว้
4.9 คาว่า “อาวุโส” หมายถึง เจ้าหน้าที่ ผูป้ กครอง ผูท้ ี่มาเยีย่ มเยือนโรงเรี ยน
ข้อที่ 5 การลงโทษนักเรี ยน นักศึกษาที่กระทาความผิดหรื อฝ่ าฝื นระเบียบของโรงเรี ยน และ
กระทรวงศึกษาธิการ
มีดงั ต่อไปนี้
5.1 ว่ากล่าวตักเตือน และ/หรื อลงโทษสถานเบา
5.2 ทาทัณฑ์บน
5.3 ตัดคะแนนความประพฤติ
5.4 ทากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ข้อที่ 6 ห้ามลงโทษนักเรี ยน นักศึกษาด้วยวิธีรุนแรง หรื อแบบกลัน่ แกล้ง หรื อลงโทษด้วยความโกรธ หรื อ
ด้วยความ
พยาบาท โดยคานึงถึงอายุของนักเรี ยน นักศึกษา และความร้ายแรงของพฤติการณ์ประกอบการ
ลงโทษด้วย
โดยให้เป็ นไปเพื่อเจตนาที่จะแก้นิสัยและความประพฤติไม่ดีของนักเรี ยน นักศึกษาให้รู้สานึกใน
ความผิด และกลับประพฤติตนในทางที่ดีต่อไป
ข้อที่ 7 ให้รองผูอ้ านวยการฝ่ ายพัฒนากิจการนักเรี ยน นักศึกษา เป็ นผูร้ ักษาระเบียบนี้

หมวดที่ 2
ตักเตือน และ/หรือลงโทษสถานเบา
ข้อที่ 1 ใช้ในกรณี นกั เรี ยน นักศึกษากระทาความผิดไม่ร้ายแรง
ข้อที่ 2 ตักเตือน หมายถึง การชี้แจงและแนะนาการปฏิบตั ิที่ถูกต้อง เพื่อให้นกั เรี ยน นักศึกษายึดถือปฏิบตั ิ
ข้อที่ 3 การลงโทษสถานเบา หมายถึง การลงโทษเพื่อให้นกั เรี ยน นักศึกษารู ้สึกว่าถูกลงโทษ โดย การใช้
ท่ากาย
บริ หาร เช่น ลุกนัง่ งอเข่าครึ่ งนัง่ วิดพื้น การวิง่ ฯลฯ ที่ไม่ทาให้เกิดผลเสี ยต่อร่ างกาย ในจานวนที่
เหมาะสม
ข้อที่ 4 ข้อกาหนดความผิดที่ควรจะถูกว่ากล่าวตักเตือน และ/หรื อลงโทษสถานเบา
4.1 ไม่มีสัมมาคารวะต่อ ครู -อาจารย์ และผูอ้ าวุโส
4.2 ล้อเลียนหรื อขัดคาสัง่ ของนักเรี ยน นักศึกษาที่ทาหน้าที่ ซึ่ งครู -อาจารย์มอบหมาย
4.3 กล่าววาจาไม่สุภาพต่อเพื่อนนักเรี ยน นักศึกษา
4.4 แสดงกิริยามารยาท ไม่เรี ยบร้อยในและนอกห้องเรี ยน
4.5 ก่อกวนหรื อทาความราคาญให้แก่ผอู ้ ื่น
4.6 ไม่เอาใจใส่ ต่อประกาศของโรงเรี ยน
4.7 มาเข้าแถวไม่ทนั หรื อไม่ยอมมาเข้าแถวโดยไม่มีเหตุอนั สมควร
4.8 วางหรื อทิ้งของผิดที่
4.9 หลีกเลี่ยงการปฏิบตั ิงานเพื่อส่ วนรวม
4.10 ก้าวก่ายหน้าที่ของผูอ้ ื่น
4.11 วางเท้าบนเก้าอี้ โต๊ะเรี ยน โต๊ะอาหาร
4.12 นัง่ บนโต๊ะเรี ยน โต๊ะอาหาร ขอบระเบียง
4.13 พูดคุยระหว่างประชุม หรื อระหว่างฟังคาสั่งสอนหรื อขณะเข้าแถวเคารพธงชาติ
4.14 ไม่รักษาความสะอาดของร่ างกาย เสื้ อผ้า รองเท้า หรื อแต่งกายไม่เรี ยบร้อย
4.15 ไว้เล็บยาว หรื อไม่โกนหนวด โกนเครา
4.16 รับประทานอาหาร หรื อของขบเคี้ยว หรื อดื่นเครื่ องดื่มในอาคารเรี ยนหรื อโรงฝึ กงาน
4.17 แกล้งผูอ้ ื่นแต่ไม่ถึงเสี ยหาย
4.18 ปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ไม่ดีต่อนักเรี ยน นักศึกษา
4.19 นาชุดฝึ กงานหรื อชุ ดกีฬา ขณะเดินทางไป-กลับโรงเรี ยน ในสภาพไม่เรี ยบร้อย
4.20 ไม่มีบตั รประจาตัวนักเรี ยน นักศึกษา
4.21 รับประทานอาหารก่อนเวลาที่กาหนดโดยไม่ได้รับอนุ ญาต
4.22 ไว้ผมหรื อย้อมสี ผม ไม่ตรงข้อกาหนดของโรงเรี ยน

4.23
4.24
4.25
4.26
4.27
4.28
4.29
นักศึกษา
4.30
เครื่ องแบบ
4.31
4.32
4.33
4.34

แต่งกายผิดระเบียบตามที่โรงเรี ยนกาหนดรวมทั้งเครื่ องแบบนักศึกษาวิชาทหาร
หลีกเลี่ยงไม่ปฏิบตั ิตามคาสั่งอันชอบของครู -อาจารย์โดยไม่เจตนา
นาภาชนะรับประทานอาหาร ออกนอกโรงอาหาร
ไม่สนใจการเรี ยน และการบ้านที่ครู -อาจารย์มอบหมายให้
เข้าไปในเขตหวงห้ามโดยไม่เจตนา
มาโรงเรี ยนสายตั้งแต่เวลา 07.50 -08.30 น. โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
สวมหรื อใส่ เครื่ องประดับอันมีราคาสู ง หรื อวัสดุอื่นใดที่ไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรี ยน
เจาะ สัก เขียน ติดรู ป หรื อทาให้มีสัญลักษณ์อื่นใดบริ เวณส่ วนต่าง ๆ ของร่ างกายหรื อ
นักเรี ยน นักศึกษา
ไม่สวมหมวกกันน็อค ขณะขับขี่หรื อซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์
ขับขี่รถจักรยานยนต์ภายในโรงเรี ยน
ไม่จอดยานพาหนะตามสถานที่จอดตามที่โรงเรี ยนกาหนด
ไม่สนใจในหน้าที่ของตนเอง

หมวดที่ 3
ตัดคะแนนความประพฤติ
ข้อที่ 1 นักเรี ยน นักศึกษาที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรี ยน นักศึกษาถือว่านักเรี ยน นักศึกษาผู ้
นั้นมี
ความผิดต้องถูกตัดคะแนนความประพฤติ ตามที่กาหนดไว้ในหมวดนี้
ข้อที่ 2 นักเรี ยน นักศึกษา ปวช. 1 ปวช. 3 และ ปวส.1 และ ปวส. 2 มีคะแนนความประพฤติปีการศึกษาละ
100 คะแนน สาหรับ ปวช. 2 ให้นาคะแนนความประพฤติ 20 % ขอคะแนนที่ถูกตัดในชั้น ปวช. 1
ไปหักออกจากคะแนน 100 คะแนน และให้ถือเป็ นคะแนนตั้งต้นในชั้น ปวช. 2
ข้อที่ 3 เกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติ กาหนดให้มีตวั คูณสาหรับนักเรี ยน นักศึกษาแต่ละชั้นปี ดังนี้
3.1 ชั้น ปวช. 1 มีตวั คูณเท่ากับ 1.0
3.2 ชั้น ปวช. 2 มีตวั คูณเท่ากับ 1.5
3.3 ชั้น ปวช. 3 มีตวั คูณเท่ากับ 2.0
3.4 ชั้น ปวส. 1 มีตวั คูณเท่ากับ 1.0
3.5 ชั้น ปวส. 2 มีตวั คูณเท่ากับ 1.5

ข้อที่ 4 นักเรี ยน นักศึกษาผูใ้ ดกระทาความผิดซ้ าอีกในปี การศึกษาเดียวกัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรให้ตดั
คะแนนความประพฤติเป็ นสองเท่าตามความผิดในข้อกาหนดตามความเหมาะสม และหากนักเรี ยน
นักศึกษากระทาความผิดหลายกรณี ให้พิจารณาตัดคะแนนความประพฤติเพียงกรณี เดียวหรื อหลาย
กรณี ก็ได้ ทั้งนี้ให้อยูใ่ นดุลพินิจของรองผูอ้ านวยการฝ่ ายพัฒนากิจการนักเรี ยน นักศึกษา
ข้อที่ 5 ครู -อาจารย์ ทุกท่านเป็ นผูเ้ สนอความผิดเพื่อตัดคะแนนความประพฤติของนักเรี ยน นักศึกษาต่อฝ่ าย
พัฒนากิจการนักเรี ยน นักศึกษา โดยรองผูอ้ านวยการฝ่ ายพัฒนากิจการนักเรี ยน นักศึกษาเป็ นผู ้
พิจารณาอนุมตั ิ และแจ้งอาจารย์ที่ปรึ กษารับทราบ อาจารย์ที่ปรึ กษาสามารถขอยกเว้นการตัด
คะแนนความประพฤติได้หากมีเหตุผลอันสมควร
ข้อที่ 6 ทุกครั้งที่นกั เรี ยน นักศึกษาถูกตัดคะแนนความประพฤติและยอมรับว่าได้กระทาความผิดจริ ง ให้
นักเรี ยน นักศึกษาที่กระทาความผิดลงนามรับทราบ และให้อาจารย์ที่ปรึ กษาลงนามรับทราบ เพื่อ
จะได้กากับดูแลมิให้นกั เรี ยน นักศึกษาผูน้ ้ นั กระทาความผิดซ้ าอีก
ข้อที่ 7 ให้ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรี ยน นักศึกษารับผิดชอบในการบันทึก ตรวจสอบและแจ้งให้ผปู ้ กครอง
รับทราบ เมื่อนักเรี ยน นักศึกษาถูกตัดคะแนนความประพฤติต้ งั แต่ 40 คะแนนขึ้นไป และตั้งแต่ 60
คะแนนขึ้นไป
ข้อที่ 8 ข้อกาหนดความผิดที่จะต้องถูกตัดคะแนนความประพฤติ 5 คะแนน
8.1 กระทาความผิดซ้ า ในหมวดที่ 2 ข้อที่ 4
8.2 ปกปิ ดความผิดของผูอ้ ื่น
8.3 ไม่ให้ความร่ วมมือต่อหมู่คณะ
8.4 มีบุหรี่ หรื ออุปกรณ์การสู บบุหรี่ ไว้ในครอบครอง
8.5 ไม่เข้าหรื อออกจากห้องเรี ยนหรื อโรงฝึ กงานตามเวลา
8.6 จับกลุ่มภายนอกโรงเรี ยนโดยไม่มีเหตุอนั ควร
8.7 เข้าเขตหวงห้ามโดยเจตนา
ข้อที่ 9 ข้อกาหนดความผิดที่จะต้องถูกตัดคะแนนความประพฤติ 10 คะแนน
9.1 กล่าววาจาหรื อแสดงกิริยาไม่สุภาพต่อบุคคลทัว่ ไป
9.2 นาอุปกรณ์การศึกษาของผูอ้ ื่นมาใช้โดยไม่ได้รับอนุ ญาตจากเจ้าของ
9.3 พกพาอุปกรณ์การเรี ยนที่ถือเป็ นอาวุธ โดยไม่เจตนา (ไม้บรรทัดรู ปตัวที, บรรทัด เหล็ก
บรรทัด
มาตราส่ วนสามเหลี่ยม, คัตเตอร์ ,ใบเลื่อย,ไขควง หรื อวัตถุที่แปลงสภาพเป็ นของมีคม)
9.4 สู บบุหรี่ ภายในโรงเรี ยน

ข้อที่ 10 ข้อกาหนดความผิดที่จะต้องถูกตัดคะแนนความประพฤติ 15 คะแนน
10.1 แกล้งผูอ้ ื่นจนเกิดความเสี ยหายหรื อถูกลงโทษ
10.2 สู บบุหรี่ ภายนอกโรงเรี ยน ในเครื่ องแบบ
10.3 ขาดเรี ยนติดต่อกัน 5 วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
ข้อที่ 11 ข้อกาหนดความผิดที่จะต้องถูกตัดคะแนนความประพฤติ 20 คะแนน
11.1 ช่วยเหลือผูก้ ระทาความผิดให้พน้ ผิด
11.2 พูดจาให้ร้าย ครู -อาจารย์โดยเจตนา ทั้งต่อหน้าและลับหลัง
11.3 สร้างสถานการณ์ให้ผอู ้ ื่นเข้าใจผิดจนเกิดความเสี ยหาย
11.4 ทะเลาะวิวาทหรื อ ยุยงส่ งเสริ มให้เกิดการทะเลาะวิวาทภายในโรงเรี ยน
11.5 เจตนาประทุษร้ายต่อหมู่คณะ
11.6 ออกนอกบริ เวณโรงเรี ยนโดยไม่ได้รับอนุ ญาต

หมวดที่ 4
การทาทัณฑ์ บน
ข้อที่ 1 การทาทัณฑ์บนใช้ในกรณี นกั เรี ยน นักศึกษาที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรี ยน
นักศึกษา หรื อกรณี ทาให้การเสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยงและเกียรติศกั ดิ์ของโรงเรี ยน หรื อฝ่ าฝื นระเบียบของ
โรงเรี ยน หรื อได้รับการลงโทษโดยการว่ากล่าวตักเตือน หรื อตัดคะแนนความประพฤติแล้วไม่เข็ด
หลาบ
ข้อที่ 2 โรงเรี ยน ตั้งคณะกรรมการสอบสวนนักเรี ยน นักศึกษาผูก้ ระทาความผิด โดยฝ่ ายพัฒนากิจการ
นักเรี ยน นักศึกษาเสนอ ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้
3.1 หัวหน้างานพัฒนาบุคลิกภาพ
เป็ นประธาน
3.2 หัวหน้าแผนกของนักศึกษาที่กระทาความผิด
เป็ นกรรมการ
3.3 หัวหน้างานครู ที่ปรึ กษา
เป็ นกรรมการ
3.4 อาจารย์ที่ปรึ กษาของนักเรี ยนผูก้ ระทาความผิด เป็ นกรรมการ
ข้อที่ 3 ให้คณะกรรมการดาเนินการสอบสวนนักเรี ยน นักศึกษาผูก้ ระทาความผิดทาการสอบสวน
และรายงานผลการสอบสวนพร้อมเสนอข้อกาหนดในการทาทัณฑ์บนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เสนอ
ต่อผูอ้ านวยการให้เสร็ จภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ได้รับคาสั่ง เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป
ข้อที่ 4 หลังจากได้รับอนุมตั ิ ให้นกั เรี ยน นักศึกษาผูก้ ระทาความผิดลงนามรับทราบข้อกาหนดในการทา
ทัณฑ์บน และให้ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรี ยน นักศึกษาเชิ ญผูป้ กครองมาเซ็นรับทราบ

ข้อที่ 5 หลังจากแจ้งผูป้ กครองแล้ว ถ้าผูป้ กครองไม่มาเซ็นรับทราบข้อกาหนดในการทาทัณฑ์บนตาม
กาหนดที่แจ้งไว้ในหนังสื อ โรงเรี ยนจะถือว่าความผิดและข้อกาหนดดังกล่าวมีผลบังคับโดย
สมบูรณ์
ข้อที่ 6 เงื่อนไขในข้อกาหนดการทาทัณฑ์บน สามารถกาหนดบทลงโทษตัดคะแนนความประพฤติ เฆี่ยน
พักการเรี ยน ทากิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หรื ออื่นใดตามความเหมาะสม โดยความ
ยินยอมของนักเรี ยน นักศึกษาผูก้ ระทาความผิด และผูป้ กครอง
ข้อที่ 7 การพักการเรี ยนนักเรี ยน นักศึกษาตามเงื่อนไขของการทาทัณฑ์บน ประกอบด้วย
7.1 พักการเรี ยน 3
วัน
7.2 พักการเรี ยน 5
วัน
7.3 พักการเรี ยน 15
วัน
7.4 พักการเรี ยน 30
วัน
7.5 พักการเรี ยน 1
ภาคการศึกษา
7.6 พักการเรี ยน 1
ปี การศึกษา
ข้อที่ 8 การลงโทษด้วยการเฆี่ยน ตามเงื่อนไขของการทาทัณฑ์บนจะต้องได้รับการยินยอมจากนักเรี ยน
นักศึกษาและผูป้ กครองเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ให้เฆี่ยนด้วยไม้เรี ยว เหลากลม ผิวเรี ยบ
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 0.7 เซนติเมตร ที่บริ เวณก้น ซึ่ งมีเครื่ องแต่งกายรองรับ กาหนดการเฆี่ยนไม่
เกิน 6 ที การเฆี่ยนต้องทาในที่ไม่เปิ ดเผย และในลักษณะเพื่อว่ากล่าวสั่งสอนให้เข็ดหลาบ โดยรอง
ผูอ้ านวยการฝ่ ายพัฒนากิจการนักเรี ยน นักศึกษา หรื อบุคคลที่โรงเรี ยนมอบหมายเป็ นผูเ้ ฆี่ยน
ข้อที่ 9 ข้อกาหนดความผิดจะต้องถูกลงโทษทาทัณฑ์บน
9.1 แสดงกิริยา หรื อกล่าววาจาอันส่ อแสดงความไม่เคารพ ครู -อาจารย์โดยเจตนา
9.2 ก่อการทะเลาะวิวาทภายในโรงเรี ยน จนถึงขัดบาดเจ็บและทาให้เกิดการแตกความสามัคคี
9.3 ดื่ม หรื อมีเครื่ องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์ไว้ในครอบครอง
9.4 เสพของมึนเมาหรื ออยูใ่ นสภาพอาการมึนเมา
9.5 ขีดเขียน ต่อเติม หรื อทาลายประกาศของทางโรงเรี ยน โต๊ะเรี ยน ผนังห้องเรี ยน ฯลฯ ทั้ง
ภายในและ
ภายนอกโรงเรี ยน
9.6 เสพยาเสพติด หรื อมียาเสพติดไว้ในครอบครอง
9.7 มีอุปกรณ์การพนันหรื อเล่นการพนันภายในโรงเรี ยน
9.8 เข้าไปในสถานที่อนั ไม่เหมาะสมกับสถานะของนักเรี ยน นักศึกษาในเครื่ องแบบ
9.9 พกพาอุปกรณ์การเรี ยนโดยเจตนาใช้เป็ นอาวุธ
9.10 ประพฤติตนในลักษณะชูส้ าว
9.11 มีอาวุธไว้ในครอบครอง

9.12
9.13
9.15
9.16
9.17
9.18
9.19
9.20
9.21
9.22
9.23
9.24
9.25
9.26
9.27

กระทาความผิดและพาดพิงถึงชื่อเสี ยงของโรงเรี ยนให้เกิดความเสี ยหายไม่วา่ กรณี ใด
ในปี การศึกษาหนึ่ง นักเรี ยน นักศึกษาขาดเรี ยนเกิน 20 วัน ต่อ 1 ภาคการศึกษา โดยไม่มี
เหตุผลอันสมควร
แอบอ้างเอาชื่ อ หรื อสัญญาลักษณ์ของโรงเรี ยนไปดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดโดยไม่ได้
รับอนุญาต
ก่อการวิวาทกับนักเรี ยน นักศึกษาโรงเรี ยนเดียวกันภายนอกโรงเรี ยน
เตรี ยมการเพื่อก่อการวิวาท
ลักทรัพย์ ยักยอก ฉ้อโกงหรื อรับของโจร
แสดงตนเป็ นนักเลงอันธพาลก่อการวิวาทกับบุคคลภายนอก หรื อยุยงให้แตกความ
สามัคคีในหมู่คณะ อันจะนามาซึ่ งความเสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยงของโรงเรี ยน
ทาให้ทรัพย์สินของทางราชการ หรื อสาธารณสมบัติ หรื อบุคคลอื่นเสี ยหายโดยเจตนา
ปลอมแปลงเอกสารของโรงเรี ยน หรื อทางราชการ จนเกิดความเสี ยหายโดยเจตนา
แสดงกิริยา หรื อกล่าววาจาลบหลู่ดูหมิ่น ให้ร้าย หรื อแสดงกิริยาอาฆาตมาดร้าย
ครู -อาจารย์ จนเสี ยหายร้ายแรง
ประพฤติตนขัดต่อความสงบเรี ยบร้อยหรื อศีลธรรมอันดีจนเป็ นเหตุให้เสื่ อมเสี ย
ชื่อเสี ยงและเกียรติศกั ดิ์ของโรงเรี ยน
ต้องหาในคดีอาญาและถูกศาลตัดสิ นลงโทษจาคุก
จาหน่ายยาเสพติด หรื อมียาเสพติดไว้ในครอบครอง เพื่อจาหน่าย
ก่อการทะเลาะวิวาทกับนักศึกษาโรงเรี ยนเดียวกัน ภายนอกโรงเรี ยนจนถึงขั้น
บาดเจ็บและแตกความสามัคคี
ประพฤติตนลักษณะชูส้ าว จนถึงขั้นตั้งครรภ์

บทเฉพาะกาล
การลงโทษนักเรี ยน นักศึกษาผูก้ ระทาความผิด ซึ่ งระเบียบนี้มิได้กาหนดไว้โดยเฉพาะ ให้นากฎ
ข้อบังคับ คาสัง่ และระเบียบ ที่ออกตามอานาจของกระทรวงศึกษาธิ การ มาใช้บงั คับเท่าทีพอจะใช้บงั คับได้
ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ลงชื่อ
(นายภักดี ฐานปั ญญา)
ผูอ้ านวยการ

