ระเบียบพัฒนาวินัยนักเรียนนักศึกษา
วิทยาลัยสารพัดช่ างนครหลวง พ.ศ. 2555
**********************************************
เพือ่ ให้การพัฒนาวินยั นักเรี ยนนักศึกษา ของวิทยาลัยสารพัดช่างนคร หลวง เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย
อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การ ว่าด้วยการลงโทษนักเรี ยนและนักศึกษา พ .ศ.2548 และระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรี ยนและนักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 รวมทั้งกฎกระทรวงที่
ออกตามระเบียบหรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวงจึงกําหนดระเบียบพัฒนา วินยั นักเรี ยน
นักศึกษา ดังนี้
หมวดที่ 1
บททัว่ ไป
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรี ยกว่า “ระเบียบ พัฒนาวินยั นักเรี ยนนักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง พ.ศ.
2555”
ข้อ 2. ระเบียบนี้มี ผลบังคับใช้ต้งั แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็ นต้นไป บรรดาระเบียบการปกครอง
หรื อระเบียบพัฒนาวินยั นักเรี ยนนักศึกษาใด ที่ขดั หรื อแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ขอ้ ความในระเบียบนี้
ข้อ 3. ในระเบียบนี้
“ระเบียบ” หมายความว่า ระเบียบพัฒนาวินยั นักเรี ยนนักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
พ.ศ. 2555
“คณะกรรมการ ” หมายความว่า คณะกรรมการ พัฒนาวินยั นักเรี ยนนักศึกษา ที่วทิ ย าลัยฯ
แต่งตั้งขึ้นเพือ่ พัฒนาความประพฤติของนักเรี ยนนักศึกษา
“วิทยาลัย” หมายความว่า วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
“ผูอ้ าํ นวยการ” หมายความว่า ผูอ้ าํ นวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง รวมทั้งผูร้ ักษาการ
ในตําแหน่งหรื อผูไ้ ด้รับแต่งตั้งให้ทาํ หน้าที่ดงั กล่าว
“รองผูอ้ าํ นวยการ ” หมายความว่า รองผูอ้ าํ นวยการวิทย าลัยสารพัดช่างนครหลวง ทุก ฝ่ าย
รวมทั้งผูร้ ักษาการในตําแหน่งหรื อผูไ้ ด้รับแต่งตั้งให้ทาํ หน้าที่ดงั กล่าว
“หัวหน้างานปกครอง ” หมายความว่า ครู ผมู ้ ีหน้าที่ และรับผิดชอบตามระเบียบสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริ หารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 ข้อ 31
“เจ้าหน้าที่งานปกครอง ” หมายความว่า ครู ที่ได้รับมอบหมายให้ทาํ หน้าที่เจ้าหน้าที่งาน
ปกครอง มีหน้าที่และรับผิดชอบตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริ หาร
สถานศึกษา พ.ศ. 2552 ข้อ 31
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“หัวหน้าแผนก ” หมา ยความว่า ครู ผมู ้ ีหน้าที่ และรับผิดชอบ ตามระเบียบสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริ หารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 ข้อ 35
“หัวหน้างานกิจกรรม ” หมายความว่า ครู ผมู ้ ีหน้าที่แ ละรับผิดชอบ ตามระเบียบสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริ หารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 ข้อ 29
“ครู ที่ปรึ กษา ” หมายความว่า
ครู ผมู ้ ีหน้าที่ และรับผิดชอบ ตามระเบียบสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริ หารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 ข้อ 30
“ครู ” หมายความว่า ข้าราชการครู ครู พนักงานราชการ ครู ลูกจ้างประจํา ครู ลูกจ้างชั่ วคราว
รายเดือน ครู ลูกจ้างชัว่ คราวรายชัว่ โมง และได้รับมอบหมายให้ทาํ หน้าที่สอนของวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
มีหน้าที่และรับผิดชอบตาม ตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริ หารสถานศึกษา
ข้อ 44 และ 45
“นักเรี ยนนักศึกษา ” หมายความว่า ผู ้ ที่เข้ารับการศึกษาในวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
ระดับ ปวช. ปวส. ทั้งรู ปแบบปกติและรู ปแบบเทียบโอนความรู ้และประสบการณ์งานอาชีพ
“ผูป้ กครอง ” หมายความว่า บิดา มารดา หรื อผูท้ ี่ทาํ หน้าที่ผปู ้ กครองนักเรี ยนนักศึกษาและ
เป็ นผูล้ งนามในเอกสารมอบตัวนักเรี ยนนักศึกษา หรื อผูท้ ี่ได้รับการมอบหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
“คะแนน” หมายความว่า คะแนนความประพฤติของนักเรี ยนนักศึกษา
ข้อ 4. ในระเบียบนี้กาํ หนดการลงโทษเป็ น 5 สถาน คือ
4.1 ว่ากล่าวตักเตือน
4.2 ทําทัณฑ์บน
4.3 ตัดคะแนนความประพฤติ
4.4 ทํากิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
4.5 พักการเรี ยน
หมวดที่ 2
การควบคุมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา
ข้อ 5. การลงโทษนักเรี ยนนักศึกษาที่ทาํ ผิดระเบียบวินยั
5.1 โทษว่ากล่าวตักเตือน ครู ทุกท่านมีอาํ นาจว่ากล่าวตักเตือนเมื่อนักเรี ยนนักศึกษามีความ
ประพฤติไม่เหมาะสม การว่ากล่าวตักเตือนอาจ ทํา ด้วยวาจา หรื อ ทําเป็ นลายลักษณ์อกั ษ รแล้วรายงานให้
วิทยาลัยทราบ หรื อทําเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และให้ นักเรี ยนนักศึกษา ลงนามรับทราบเป็ นหลักฐาน แล้วจึง
รายงานให้วทิ ยาลัยทราบ ผ่านหัวหน้างานปกครอง รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายพัฒนากิจการนักเรี ยนนักศึกษา ก็ได้
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5.2 โทษทําทัณฑ์บน นักเรี ยนนักศึกษา ที่ประพฤติผดิ หรื อกระทําผิ ดระเบียบ และครู ได้วา่
กล่าวตักเตือนแล้วหลายครั้ง ครู ทุกท่านมีอาํ นาจเรี ยก นักเรี ยนนักศึกษา มาลงนามรับทราบการ ทําทัณฑ์บนเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร แล้วรายงานให้วทิ ยาลัยทราบ
โทษการทําทัณฑ์บน ตามกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤตินกั เรี ยนและนักศึกษา มีดงั นี้
1) หนีเรี ยนหรื อออกนอกสถานศึกษาโดยไม่ได้รับอนุญาตในช่วงเวลาเรี ยน
2) เล่นการพนัน หรื อจัดให้มีการเล่นการพนัน หรื อมัว่ สุ มในวงการพนัน
3) พกพาอาวุธหรื อวัตถุระเบิด
4) ซื้ อ จําหน่าย เสพสุ ราหรื อเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ สิ่ งมึนเมา บุหรี่ หรื อยาเสพติด
5) ลักทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ ข่มขู่หรื อบังคับขืนใจเพือ่ เอาทรัพย์บุคคลอื่น
6) ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ทําร้ายร่ างกายผูอ้ ื่น เตรี ยมการหรื อกระทํา การใดๆอันน่าจะ
ก่อให้เกิดความไม่สงบเรี ยบร้อยหรื อขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน
7) แสดงพฤติกรรมทางชูส้ าวซึ่ งไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ
8) เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี
9) ออกนอกสถานที่พกั เว ลากลางคืนเพือ่ เที่ยวเตร่ หรื อรวมกลุ่มอันเป็ นการสร้าง
ความเดือดร้อนให้แก่ตนเองหรื อผูอ้ ่ืน
5.3 โทษตัดคะแนนความประพฤติ นักเรี ยนนักศึกษาที่ประพฤติผดิ หรื อกระทํา ผิดระเบียบและ
ควรได้รับโทษตัดคะแนนความประพฤติตามข้อ 6 แห่งระเบียบนี้ให้ผเู้ สนอตัดคะแนน เรี ยก นักเรี ยนนั กศึกษา
มารับทราบความผิด แล้วเสนอวิทยาลัยสั่งตัดคะแนนความประพฤติ ดังนี้
5.3.1 นักเรี ยนนักศึกษาคนหนึ่ง ๆ มีคะแนนความประพฤติ ภาคเรี ยนละ 30 คะแนน
5.3.2 ครู ทุกท่านมีอาํ นาจเสนอตัดคะแนนได้ครั้งละไม่เกิน 5 คะแนน
5.3.3 หัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่งานปกครองมีอาํ นาจ เสนอตัด
คะแนนได้ครั้งละไม่เกิน 10 คะแนน
5.3.4 หัวหน้างานปกครองมีอาํ นาจเสนอตัดคะแนนได้ครั้งละไม่เกิน 15 คะแนน
5.3.5 รองผูอ้ าํ นวยการ มีอาํ นาจเสนอตัดคะแนนได้ครั้งละไม่เกิน 20 คะแนน
5.3.6 ผูอ้ าํ นวยการมีอาํ นาจสั่งตัดคะแนนได้ตามความเหมาะสม
5.3.7 ในกรณี ที่นกั เรี ยนนักศึกษ า ทําความผิดเกินอํานาจครู ที่ เสนอตัดคะแนน ให้
ครู ท่ ี เสนอตัดคะแนน รายงานให้ครู ท่ ี มีอาํ นาจตัดคะแนนสู งกว่า เป็ นผู้ เสนอตัดคะแนนพร้อมแนบเหตุผลการ
เสนอตัดคะแนนมาด้วย
5.3.8 หัวหน้างานปกครองมีหน้าที่รวบรวม หลักฐานการตัด คะแนนความประพฤติ
ของนักเรี ยนนักศึกษาเพื่อเสนอวิทยาลัยพิจารณาสั่งการ
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5.4 โทษทํากิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติ กรรม นักเรี ยนนักศึกษา ที่ถูกลงโทษทําทัณฑ์บน
หรื อตัดคะแนนความประพฤติ ครู ผลู ้ งโทษ หรื อวิทยาลัย อาจมอบกิจ กรรม เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดย
นับเป็ นครั้งหรื อนับเป็ นชัว่ โมง ตั้งแต่ 1 ชัว่ โมง ขึ้นไป หรื อจัดส่ งนักเรี ยนนักศึกษาเข้ารับการอบรมที่วทิ ยาลัย
หรื อหน่วยงานภายนอกจัด แล้วแต่กรณี ความผิ ดตามข้อ 8 แห่งระเบียบนี้ ทั้งนี้ตอ้ งอยูภ่ ายใต้การควบคุมของครู
หรื อบุคคลที่ได้รับมอบหมาย
5.5 โทษพักการเรี ยน ให้คณะกรรมการ พิจารณา เสนอวิทยาลัยสั่งพักการเรี ยน ครั้งหนึ่งไม่
เกิน 7 วัน ตามความเหมาะสมกับการกระทําความผิด ดังนี้
1) แสดงพฤติกรรมก้าวร้า วเกินกว่าปกติ อันมีผลกระทบต่อร่ างกายหรื อจิตใจของ
ผูอ้ ่ ืน เช่นการกระทําตนเป็ นอันธพาล
2) แสดงพฤติกรรมที่ขดั ต่อความสงบเรี ยบร้อย หรื อศีลธรรมอย่างร้ายแรง

เช่นมี

พฤติกรรมชูส้ าว
3) แสดงพฤติกรรมรุ นแรงที่อาจละเมิดสิ ท

ธิผอู้ ืน่

เช่น แสดงความต้องการ

ประทุษร้ายผูอ้ ื่น
4) กระทําการที่เสี่ ยงต่อการเกิดอาชญากรรม เช่น พกพาอาวุธหรื อวัตถุระเบิด ภายใน
หรื อภายนอกวิทยาลัย
ข้อ 6. ระดับการลงโทษตัดคะแนนความประพฤติ
เพือ่ ให้การปฏิบตั ิเป็ นไปในแนวทางเดียวกัน วิทยาลัยได้กาํ หนดลักษณะของความผิดไว้ ดังนี้
6.1 การว่ากล่าวตักเตือน ใช้กบั ความผิดเล็กน้อย ถ้ามีหลายครั้งให้ทาํ ทัณฑ์บนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
6.2 ความผิดที่ตดั คะแนนความประพฤติครั้งละไม่เกิน 5 คะแนน ได้แก่
6.2.1 แต่งกายผิดระเบียบของวิทยาลัย
6.2.2 แสดงกิริยา วาจาหยาบคายไม่วา่ ในหรื อนอกวิทยาลัย
6.2.3 หลีกเลี่ยงไม่เข้าห้องเรี ยนโดยไม่มีเหตุผลอันควร
6.2.4 ขัดคําสั่งโดยชอบของครู เกี่ยวกับการเรี ยนหรื อการทํากิจกรรม
6.2.5 มีอุปกรณ์เล่นการพนันไว้ในครอบครอง
6.3 ความผิดที่ตดั คะแนนความประพฤติครั้งละไม่เกิน 10 คะแนน ได้แก่
6.3.1 แสดงกิริยาวาจาก้าวร้าวต่อครู และบุคคลทัว่ ไป
6.3.2 เข้าไปในแหล่งอบายมุขแหล่งมัว่ สุ มหรื อพื้นที่ท่ีวทิ ยาลัยประกาศห้าม
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6.3.3 เจตนากระทําความผิดเกี่ยวกับเอกสารทางราชการ
6.3.4 ก่อการทะเลาะวิวาทสถานเบา
6.4 ความผิดที่ตดั คะแนนความประพฤติครั้งละไม่เกิน 15 คะแนน ได้แก่
6.4.1 มีอาวุธไว้ในครอบครอง
6.4.2 นําสื่ อลามกอนาจารเข้ามาในวิทยาลัย
6.4.3 ยุยงให้เกิดความกระด้างกระเดื่องและฝ่ าฝื นระเบียบของวิทยาลัย
6.4.4 ทําลายทรัพย์สินของสถานศึกษาหรื อของผูอ้ ื่น
6.5 ความผิดที่ตดั คะแนนความประพฤติครั้งละไม่เกิน 20 คะแนน ได้แก่
6.5.1 ทําผิดซํ้า โดยได้รับโทษว่ากล่าวตักเตือน ทําทัณฑ์บน ตัดคะแนน มาแล้ว
6.5.2 ประพฤติตวั ไม่เหมาะสมกับการเป็ นนักเรี ยนนักศึกษา
6.5.3 แอบอ้างชื่อวิทยาลัยไปกระทําการใด ๆ จนเกิดความเสี ยหายแก่ชื่อเสี ยงของสถานศึกษา
6.5.4 นําทรัพย์สินของสถานศึกษาหรื อของผูอ้ ื่นไปโดยไม่ได้รับอนุญาต
6.5.5 ประพฤติตนในทํานองชูส้ าวต่อเนื่องกันหลายครั้ง
6.5.6 แสดงกิริยาลบหลู่ดูหมิ่นครู และบุคลากรอื่น ในวิทยาลัย
6.6 ความผิดที่ตดั คะแนนความประพฤติครั้งละไม่เกิน 25 คะแนน ได้แก่
6.6.1 ซ่องสุ่ มก่อกวนความสงบเรี ยบร้อยของสังคม
6.6.2 ชักนําบุคคลภายนอกวิทยาลัยมาร่ วมก่อการทะเลาะวิวาท
6.6.3 ประพฤติชวั่ หรื อกระทําการใด ๆ ที่ทาํ ความเสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยงเกียรติศกั ดิ์แก่วทิ ยาลัย
6.7 ความผิดเกี่ยวกับสิ่ งเสพติด ได้แก่ความผิดในลักษณะดังต่อไปนี้
6.7.1 มีไว้ครอบครองทั้งสิ่ งเสพติดและอุปกรณ์การเสพ
6.7.2 เป็ นผูเ้ สพภายในและนอกวิทยาลัย
6.7.3 เป็ นผูจ้ าํ หน่ายจ่ายแจก
6.7.4 เป็ นผูช้ กั จูงหรื อล่อลวงให้ผอู้ ่ืนซื้ อเสพหรื อซื้ อให้เสพ
กําหนดการลงโทษเกีย่ วกับสิ่ งเสพติดไว้ ดังต่ อไปนี้
1. การมีไว้ครอบครอง ชักจูงหรื อล่อลวงให้ผอู ้ ื่นซื้ อเสพหรื อซื้ อให้เสพ ให้ทาํ ทัณฑ์บน และ
เชิญผูป้ กครองมารับทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
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2. การเสพ ให้ เชิญผูป้ กครองมารับทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และส่ งเข้ารับการบําบัดใน
สถานบําบัด
3. เป็ นผูจ้ าํ หน่ายจ่ายแจกให้ดาํ เนินการตามแนวปฏิบตั ิของกระทรวงศึกษาธิ การ และพักการเรี ยน
6.8

ความผิ ดอื่น ๆ

ที่ไม่ได้ระบุไว้ในระเบียบนี้ให้งานปกครองหรื อ

คณะกรรมการ เปรี ยบเทียบความผิดแล้วเสนอวิทยาลัยสั่งการ
ข้อ 7. การดําเนินการเพื่อปรับปรุ งความประพฤติของนักเรี ยนนักศึกษา
เมื่อ นักเรี ยนนักศึกษา ถูก ลงโทษ ให้ ครู ดาํ เนินการเพือ่ ปรับปรุ งความประพฤติของ นักเรี ยน
นักศึกษา ดังนี้

7.1 ถูกตัดคะแนนความประพฤติ 5 คะแนน มอบครู ที่ปรึ กษาแจ้งผูป้ กครองทราบ
7.2 ถูกตัดคะแนนความประพฤติ 10 คะแนน มอบครู ที่ปรึ กษาเชิญผูป้ กครองมารับทราบปัญหา
7.3 ถูกตัดคะแนนความประพฤติ 15 คะแนน หรื อถูกตัดคะแนนความประพฤติหลายครั้ง รวม

15 คะแนน มอบครู ที่ปรึ กษา และหัวหน้าแผนกเชิญผู้ ปกครองมารับทราบปั ญหาและ ร่ วมกันเขียนแ นวทาง
แก้ปัญหาไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้นกั เรี ยนนักศึกษา และผูป้ กครองลงนามรับรอง
7.4 ถูกตัดคะแนนความประพฤติต้ งั แต่ 20 คะแนนขึ้นไป มอบคณะกรรมการ พิจารณาเพื่อ
พัฒนาวินยั และให้หวั หน้ างานปกครองเชิญผูป้ กครอง มารับทราบความผิด และผลการพิจารณาเพื่อพัฒนาวินยั
และให้ทาํ สัญญาควบคุมความประพฤติ ให้นกั เรี ยนนักศึกษา และผูป้ กครองลงนามให้คาํ มัน่ สัญ ญา
7.5 ถูกตัดคะแนนความประพฤติ 30 คะแนน ขึ้นไป มอบ คณะกรรมการ พิจารณา เพื่อ
พัฒนาวินยั และให้หวั หน้างานปกครองเชิญผูป้ กครองมารับทราบการพักการเรี ยนครั้งหนึ่งไม่เกิน 7 วัน
ข้อ 8. การทํา กิจกรรมเพือ่ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม นักเรี ยนนักศึกษา วิทยาลัย กําหนดการมอบหมาย
กิจกรรม ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
1) การทําคุณประโยชน์ต่อสาธารณะ เช่นงานพัฒนาความสะอาด หรื อ
2) การพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม เช่นการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมหรื อระเบียบวินยั หรื อ
3) ส่ งตัวให้จิตแพทย์หรื อนักจิตวิทยาเพื่อการบําบัดฟื้ นฟู ซึ่ งจะดําเนินการร่ วมกับบิดามารดา
หรื อผูป้ กครองนักเรี ยนนักศึกษา
เพื่อให้การปฏิบตั ิเป็ นไปในแนวทางเดียวกัน วิทยาลัยได้กาํ หนดลักษณะของความผิดไว้ ดังนี้
8.1 ถูกตัดคะแนนความประพฤติ 5 คะแนน ให้ครู ผสู ้ ่งั ตัดคะแนนมอบหมายงานกิจกรรมพัฒนา
ภายในบริ เวณวิทยาลัย เป็ นเวลา 1 ชัว่ โมง และบันทึกผลการทํากิจกรรมรายงานวิทยาลัย
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8.2 ถูกตัดคะแนนความประพฤติ 10 คะแนน ให้ครู ผูเ้ สนอสั่งตัดคะแนนมอบหมายงานกิจกรรม
พัฒนาภายในบริ เวณวิทยาลัย เป็ นเวลา 3 วัน วันละ 1 ชัว่ โมง และบันทึกผลการทํากิจกรรมรายงานวิทยาลัย
8.3 ถูกตัดคะแนนความประพฤติ 15 คะแนน ให้ หัวหน้า งานปกครองมอบหมายงานกิจกรรม
พัฒนาภายในบริ เวณวิทยาลัย เป็ นเวลา 5 วัน วันละ 1 ชัว่ โมง และบันทึกผลการทํากิจกรรมรายงานวิทยาลัย
8.4 ถูกตัดคะแนนความประพฤติ 20 คะแนน เป็ นต้น ไป ให้ งานปกครองทําเรื่ องขออนุญาต
วิทยาลัย ส่ ง นักเรี ยนนักศึกษา เข้าร่ วมอ บรมคุณธรรมจริ ยธรรม ที่วทิ ยาลัยหรื อหน่วยงานอื่นจัด โดยมีผปู้ กครอ ง
รับผิดชอบดูแล และนําใบรับรองผ่านการอบรมมาแสดง โดยให้งานปกครองรายงานวิทยาลัย
8.5 นักเรี ยนนักศึกษา ที่ถูกสั่งตัดคะแนนความประพฤติทุกระดับของการตัดคะแนน วิทยาลัย
อาจสั่งให้มีการมอบหมายกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้นกั เรี ยนนักศึกษา ผูน้ ้ นั ได้ปฏิบตั ิดว้ ย ก็ได้
ข้อ 9. ผลของการถูก ทําทัณฑ์บน หรื อถูก ตัดคะแนนความประพฤติ จะทําให้ นกั เรี ยนนักศึกษา เสี ย
สิ ทธิ ในเรื่ อง ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
9.1 นักเรี ยนนักศึกษา ที่ถูกทําทัณฑ์บน หรื อถูก ตัดคะแนนความประพฤติทุก ระดับคะแนนไม่
มีสิทธิ ขอรับทุนการศึกษา หรื อสวัสดิการอื่น ๆ ของวิทยาลัย
9.2 นักเรี ยนนักศึกษา ที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติต้งั แต่ 20 คะแนนเป็ นต้น ไป วิทยาลัย จะ
ไม่ออกหนังสื อรับรองความประพฤติให้
หมวดที่ 3
การส่ งเสริมนักเรียนนักศึกษาทีม่ ีความประพฤติดีและทําคุณประโยชน์
นักเรี ยนนักศึกษา ที่มีผลการเรี ยนดี หรื อกระทําความดี หรื อทําคุณประโยชน์ให้แก่วทิ ยาลัย หรื อ
ช่วยเหลือกิจกรรมของวิทยาลัย หรื อกระทําตนสมควรแก่การยกย่องชมเชย เพื่อให้เป็ นแบบอย่างที่ดีแก่ นกั เรี ยน
นักศึกษาผูอ้ ื่น เป็ นความภาคภูมิใจแก่ตนเองและวงศ์ตระกูล จึงให้ครู ผพู ้ บเห็นดําเนินการดังต่อไปนี้
ข้อ 10. ครู ที่พบเห็นหรื อรับทราบการกระทําความดีของ นักเรี ยนนักศึกษา เมื่อได้พิสูจน์ทรา บว่าเป็ น
เรื่ องจริ ง แล้วให้ครู ทําบันทึกเสนอ วิทยาลัย ผ่านหัวหน้าแผนก หัวหน้างานกิจกรรมและรองผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย
พัฒนากิจการนักเรี ยนนักศึกษาเพื่อพิจาณาเสนอวิทยาลัยมอบเกียรติบตั ร
ข้อ 11. หลักเกณฑ์พิจารณาการมอบเกียรติบตั ร ชมเชยให้กบั นักเรี ยนนักศึกษา ที่มีผลการเรี ยนดีหรื อ
กระทําความดี หรื อคุณประโยชน์ให้แก่วทิ ยาลัยหรื อช่วยเหลือกิจกรรมของวิทยาลัย หรื อกระทําตนสมควรแก่
การยกย่องชมเชยมีดงั ต่อไปนี้
11.1 มีผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสมไม่ต่าํ กว่า 3.50 ในแต่ละปี การศึกษา หรื อ
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11.2 เป็ นผูม้ ีความประพฤติเรี ยบร้อยไม่เคยถูกตัดคะแนนความประพฤติ ตลอดการเรี ยนใน
หลักสู ตร หรื อ
11.3 เป็ นการกระทําที่คณะกรรมการพัฒนาวินยั พิจารณาว่าเห็นสมควรได้รับการยกย่อง ชมเชย
ข้อที่ 12. การมอบเกียรติบตั รหรื อรางวัลให้จดั มีข้ ึนในโอกาสอันสมควร
หมวดที่ 4
การให้ คําปรึกษาและแก้ไขปัญหานักเรียนนักศึกษา
ครู ท่ีปรึ กษาและแผนกวิชา มีบทบาทในการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนนักศึกษาในทุกด้าน เสมือน
เป็ นพ่อแม่คนที่สอง โดยมีลกั ษณะการดําเนินการดังนี้
ข้อ 13. บทบาทหน้าที่ของครู ที่ปรึ กษา
13.1 ทําความ รู ้จกั นักเรี ยนนักศึกษา ในความรับผิดชอบทุกคน โดยจัดทําและเก็บข้อมูล
ประวัติส่วนตัว ผลการเรี ยน และความประพฤติของนักเรี ยนนักศึกษา
13.2 แนะนํา ตักเตือน อบรม นักเรี ยนนักศึกษา ให้ประพฤติตน ถูกต้องตามระเบียบและ
ข้อบังคับ เช่น การพูด การแต่งกาย สิ ทธิและหน้าที่ในการเป็ นนักเรี ยนนักศึกษา
13.3 พิจารณา ตรวจสอบ ให้ความเห็นชอบ ในกรณี ต่อไปนี้
13.3.1 การลงทะเบียนรายวิชา
13.3.2 การผ่อนผันชําระเงินค่าลงทะเบียนรายวิชา
13.3.3 การลาพักการเรี ยน
13.3.4 การขอเปลี่ยน ขอถอน และขอเพิ่มรายวิชา
13.3.5 การเข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆ
13.4 ตรวจสอบผลการเรี ยนของนักเรี ยนนักศึกษาในความรับผิดชอบทุกภาคเรี ยน
13.5 ประสานงานกับครู หัวหน้าแผนกวิชา หั วหน้างานปกครอง งานแนะแนว ฯลฯ เพื่อ
ร่ วมกันพิจารณาช่วยเหลือนักเรี ยนนักศึกษาที่มีปัญหาอันเป็ นอุปสรรคต่อการเรี ยน
13.6 รายงานผลการเรี ยนและความประพฤติของ นักเรี ยนนักศึกษาให้ผปู ้ กครองทราบอย่าง
น้อยภาคเรี ยนละ 1 ครั้ง
13.7 พบนักเรี ยนนักศึกษาในความรับผิดชอบเป็ นประจํา
13.8 พบผูป้ กครองนักเรี ยนนักศึกษาตามโอกาสอันควร
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ข้อ 14. การเข้าร่ วมกิจกรรมหน้าเสาธง
14.1 เวลา 08.10 น. นักเรี ยนนักศึกษา ต้องเข้าร่ วมกิจกรรมหน้าเสาธง เพื่อเคารพธงชาติ
สวดมนต์แผ่เมตตา กล่าวคําปฏิญาณ รับฟังข่าวสาร หรื อการประกาศเกียรติคุณ โดยครู ที่ปรึ กษาช่วยกํากับดูแล
14.2 เวลา 08.20 น. นักเรี ยนนักศึกษาเข้าเรี ยนตามปกติ
14.3 การเลิกเรี ยนเป็ นไปตามตารางเรี ยนของแต่ละชั้นเรี ยน
ข้อ 15. นักเรี ยนนักศึกษาที่ไม่เข้าร่ วมกิจกรรมหน้าเสาธง ให้ดาํ เนินการดังนี้
15.1 ขาดกิจกรรมหน้าเสาธง 1 – 5 ครั้ง ให้ครู ที่ปรึ กษาว่ากล่าวตักเตือน
15.2 ขาดกิจกรรมหน้าเสาธง 6 – 10 ครั้ง ครู ที่ปรึ กษาตัด คะแนนความประพฤติ 5
คะแนน และแจ้งผูป้ กครองทราบ
15.3 นักเรี ยนนักศึกษาคนใดมีความจําเป็ นไม่สามารถร่ วมกิจกรรมหน้าเสาธงได้ให้บนั ทึก
ขออนุญาต วิทยาลัย เป็ นกรณี พเิ ศษ ผ่านครู ท่ีปรึ กษา หัวหน้าแผนก หัวหน้างานกิจกรรม และรอง
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายพัฒนากิจการนักเรี ยนนักศึกษา
15.4

นักเรี ยนนักศึกษา ที่ไม่เข้าร่ วมกิจกรรมหน้าเสาธง ตามเกณฑ์ที่กาํ หนดจะไม่ผา่ น

กิจกรรมในภาคเรี ยนนั้น
ข้อ 16. การเข้า – ออก บริ เวณวิทยาลัย
เพือ่ ให้เกิดความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ในการเข้า – ออก บริ เวณวิทยาลัยของ นักเรี ยนนักศึกษา
ให้ถือปฏิบตั ิดงั นี้
16.1 นักเรี ยนนักศึกษา ต้องอยู่ ภายในบริ เวณวิทยา ลัย ตั้งแต่ เริ่ มปฏิบตั ิกิจกรรมหน้าเสาธง
จนสิ้ นสุ ดการเรี ยนในแต่ละวัน
16.2 นักเรี ยนนักศึกษา ออกนอกบริ เวณวิทยาลัยได้เมื่อเสร็ จสิ้ นการเรี ยนตามตารางเรี ยน
16.3 การขออนุญาตออกนอกบริ เวณวิทยาลัย มีข้นั ตอนดังนี้
16.3.1 เขียนใบขอ อนุญาตออกนอกบริ เวณวิทยาลัย

โดย กรอกข้อมูล ให้

ครบทั้ง 2 ส่ วน
16.3.2 นําใบขออนุญาตที่กรอกข้อความเ รี ยบร้อยแล้ว ให้อาจารย์ผสู้ อน หรื อ ครู ท่ ี
ปรึ กษา หรื อครู ปกครองแผนก หรื องานปกครองเป็ นผูล้ งนามอนุญาต
16.3.3

นักเรี ยนนักศึกษา ผู้ได้รับ อนุญาต ให้ ยน่ื แสดงใบ อนุญาตต่อยาม

รักษาการณ์ และรับส่ วนที่ 2 ติดตัวไว้ โดยต้อง ลงเวลา ล งชื่อ ในสมุดบันทึก ที่ยามรักษา การณ์ ก่อนออกนอก
วิทยาลัย
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16.3.4

เมื่อกลับเข้าบริ เวณวิทยาลัย ให้มอบใบอนุญาตส่ วนที่ 2 คืน แก่ยาม

รักษาการณ์ และลงเวลา ลงชื่อในสมุดบันทึกที่ยามรักษาการณ์
ข้อ 17. นักเรี ยนนักศึกษาที่ประสงค์จะใช้ยานพาหนะและเข้าจอดในวิทยาลัย ให้ถือปฏิบตั ิดงั นี้
17.1 วิทยาลัย อนุญาตให้นกั เรี ยนนักศึกษาใช้ยานพาหนะได้เฉพาะรถจักรยานยนต์
17.2 นักเรี ยนนักศึกษา ที่ประสงค์จะขอใช้ยานพาหนะ

ให้ขออนุญาตและ ขึ้นทะเบียน

ยานพาหนะที่งานปกครอง
17.3 ยานพาหนะที่ได้รับอนุญาตให้ติดบัตรอนุญาตไว้ท่ีตวั ยานพาหนะ

และให้จอดใน

บริ เวณที่กาํ หนด
17.4 วิทยาลัย ไม่รับผิดชอบต่อความเสี ยหายที่จะเกิดกับยาน พาหนะที่นาํ มาจอดในบริ เวณ
วิทยาลัย
ข้อ 18. การขอพบ นักเรี ยนนักศึกษา ผูป้ กครองหรื อบุคคลภายนอกที่ประสงค์จะขอพบ นักเรี ยน
นักศึกษา ให้ถือปฏิบตั ิดงั นี้
18.1 แจ้งชื่อ ชั้น/ปี ของนักเรี ยนนักศึกษา ที่จะขอพบ โดยระบุความเกี่ยวพันระหว่างผูข้ อ
พบกับนักเรี ยนนักศึกษาที่งานปกครอง หรื องานประชาสัมพันธ์
18.2 อนุญาตให้ผปู ้ กครองหรื อบุคคลภายนอกพบนักเรี ยนนักศึกษาเฉพาะเวลาพักหรื อเวลา
เปลี่ยนคาบเรี ยน และให้พบได้เฉพาะบริ เวณที่กาํ หนดเท่านั้น
ข้อ 19. การใช้อาคารสถานที่
19.1 อาคารเรี ยนและห้องเรี ยน
19.1.1 นักเรี ยนนักศึกษา ต้องรักษาทรัพย์สินที่อยูใ่ นอาคารเรี ยน และห้องเรี ยน
ไม่ให้เกิดความเสี ยหาย
19.1.2 เมื่อ นักเรี ยนนักศึกษา พบเห็นทรัพย์สินส่ วนรวมเสี ยหายหรื อชํารุ ดให้
แจ้งต่ออาจารย์ผสู ้ อนหรื องานอาคารสถานที่ทนั ที่
19.1.3 ห้ามนักเรี ยนนักศึกษานําอาหารหรื อเครื่ องดื่ม เข้ามารับป ระทานภายใน
ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ หรื อโรงฝึ กงาน
19.1.3 นักเรี ยนนักศึกษา
ส่ วนรวม ต้องชดใช้ตามมูลค่าที่เกิดความเสี ยหายนั้น

ที่ กระทําให้เ กิดความเสี ยหายต่อทรัพย์สิน
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19.2 โรงอาหาร
19.2.1 นักเรี ยนนักศึกษา มีหน้าที่ช่วย กัน ดูแลรักษาความสะอาดของโรง
อาหาร
19.2.2 เมื่อนักเรี ยนนักศึกษารับประทานอาหารเสร็ จแล้ว ต้องนํา ภาชนะใส่
อาหารไปวางในที่เก็บภาชนะรวมที่วทิ ยาลัยจัดให้
19.2.3 ห้าม นักเรี ยนนักศึกษา นําอาหารหรื อ เครื่ องดื่ม ไปรับประทาน
ภายนอกโรงอาหาร
19.2.4 ห้ามนักเรี ยนนักศึกษารับประทานอาหาร ในระหว่างเวลาเรี ยนตั้งแต่
เวลา 08.20 น. ยกเว้นเวลาพักรับประทานอาหารกลางวันและภายหลังเวลาเลิกเรี ยน
19.2.5 นักเรี ยนนักศึกษา ที่ ฝ่ าฝื น ให้ลงโทษโดยการว่ากล่าวตักเตือน ทํา
ทัณฑ์บน หรื อตัดคะแนนความประพฤติแล้วแต่กรณี
ข้อ 20. การลา
20.1 นักเรี ยนนักศึกษาจะต้องยืน่ ใบขออนุญาตลาหยุดเรี ยนต่อครู ที่ปรึ กษาโดยใช้แบบใบลา
ของวิทยาลัย
20.2 การลาติดต่อกันตั้งแต่ 3 วัน จะต้องชี้แจงเหตุผลอันสมควรหรื อแนบใบรับรองแพทย์
ข้อ 21. นักเรี ยนนักศึกษา ทุกคน ต้องพกบัตรประจําตัว นักเรี ยนนักศึกษา ตลอดเวลาและหาก มีบตั ร
ประจําตัวประชาชนแล้วให้พกบัตรประชาชนประกอบกับบัตรประจําตัวนักเรี ยนนักศึกษาด้วย
ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555

(นางพัชราภรณ์ ไชยนาม)
ผูอ้ าํ นวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง

