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คานา
ระเบียบปฏิบัติของนักเรียนโรงเรียนสายปัญญารังสิตนี้ ได้จัดทาขึ้น เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครอง
ได้รับทราบคาแนะนาของโรงเรียนในการปฏิบัติตน ระหว่างที่อยู่ในโรงเรียนสายปัญญารังสิต ให้เป็นไป
ตามระเบียบแบบแผนที่ทางโรงเรียนกาหนด เพื่อเป็นการเสริมสร้างวินัยในตนเอง และการฝึกปฏิบัติตน
ให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนสายปัญญารังสิต หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ระเบียบปฏิบัติของ
นักเรียนโรงเรียนสายปัญญารังสิตฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนในการนาไปปฏิบัติ ซึ่งจะส่งผลต่อ
การพัฒนาคุณภาพนักเรียนต่อไป

( นางกฤษณา สุขสะอาด )
รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

2

สารบัญ
เรื่อง
หน้า
คานา
สารบัญ
1. การกาหนดเวลาเรียน................................................................................................................................... 3
2. การมาเรียน................................................................................................................ .................................. 3
3. ข้อปฏิบัติในการใช้ยานพาหนะ..................................................................................................................... 4
4. การกลับบ้าน................................................................................................................................................. 4
5. การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน....................................................................................................... 4
6. การลา........................................................................................................................................................... 5
7. การปฏิบัติตนในเวลาเรียน............................................................................................................................ 5
8. ข้อควรปฏิบัติเมื่ออยู่ในห้องเรียน หรืออยู่บนอาคารเรียน............................................................................. 5
9. การทากิจกรรมนอกบริเวณโรงเรียนและวันหยุดราชการ............................................................................. 6
10. การทาความเคารพ..................................................................................................................................... 6
11. การเข้าแถวเคารพธงชาติ............................................................................................................................ 6
12. การปฏิบัติตนในการรับประทานอาหาร...................................................................................................... 7
13. ระเบียบการใช้ห้องสมุด.............................................................................................................................. 7
14. ระเบียบการใช้ห้อง Resource Center.................................................................................................... 9
15. ระเบียบการใช้บริการห้องพยาบาล............................................................................................................ 9
16. ระเบียบการใช้บริการงานแนะแนว............................................................................................................ 10
17. ระเบียบปฏิบัติทั่วไปของนักเรียน............................................................................................................... 11
18. ระเบียบปฏิบัติของนักเรียนว่าด้วยการแต่งกาย.......................................................................................... 12
19. ระเบียบการตัดคะแนนความประพฤติ........................................................................................................ 19
20. มาตรการการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน โรงเรียนสายปัญญารังสิต พ.ศ.2563.............................. 20
21. ระเบียบการเพิ่มคะแนนความประพฤติ...................................................................................................... 25

3

ระเบียบปฏิบัติของนักเรียน โรงเรียนสายปัญญารังสิต พ.ศ.2563
1. การกาหนดเวลาเรียน กาหนดวันละ 9 คาบ คาบละ 50 นาที
คาบ
เวลา
ม.ต้น
ม.ปลาย

HomeRoom

1

2

3

4

5

6

7

8

9

08.00 08.30
Home
Room
Home
Room

08.30 09.20

09.20 10.10

10.10 11.00

11.00 11.50
พักกลางวัน
ม.ต้น

11.50 12.40

12.40 13.30

13.30 14.20

14.20 15.10

15.10 16.00

เรียนตามตารางที่กาหนด

เรียนตามตารางที่กาหนด

เรียนตามตารางที่กาหนด
พักกลางวัน
ม.ปลาย

เรียนตามตารางที่กาหนด

2. การมาเรียน
2.1 นักเรียนต้องมาถึงโรงเรียนก่อนเวลา 07.40 น. เพื่อเคารพธงชาติ
2.2 การมาสาย หมายถึงการมาหลังจากเวลา 08.00 น. ครูเวรประจาวันจะว่ากล่าว ตักเตือน สอบถาม
บันทึกชื่อแจ้งครูที่ปรึกษาทราบ เพื่อให้นักเรียนปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยครูเวรประจาวันจะให้นักเรียนเข้าแถว
ในบริเวณที่กาหนด เพื่อทากิจกรรมทุกขั้นตอนเหมือนกับนักเรียนที่ทากิจกรรมหน้าเสาธง และทากิจกรรมพัฒนา
โรงเรียนตามเวลาที่เหมาะสม
2.3 กรณีที่นักเรียนมาสาย
2.3.1 นักเรียนมาสายหลังจากเริ่มคาบ Home Room ไปแล้ว (เวลา 08.30 น.) นักเรียนต้องลงชื่อ
ที่บริเวณประตูยาม และมารับบัตรมาสายมาที่สานักงานฝ่ายกิจการนักเรียน พร้อมนาเอกสารที่ไปติดต่อราชการ
เอกสารทางการแพทย์ หรืออื่นๆมาแสดง นักเรียนจึงจะไม่ถูกลงโทษ
2.3.2 นักเรียนมาสายหลังเวลา 09.00 น. หากนักเรียนไม่มีหลักฐานมาแสดง ผู้ปกครองจะต้อง
นานักเรียนมารายงานตัวที่ห้องกิจการนักเรียน
2.4 การปฏิบัติเมื่อมาถึงโรงเรียน
2.4.1 นักเรียนมาถึงโรงเรียน เมื่อเดินเข้าโรงเรียน ให้ทาความเคารพครูเวรประจาวันที่ปฏิบัติหน้าที่
ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยการยกมือไหว้ และเดินชิดขวาบนทางเท้าตลอดเส้นทางเข้าโรงเรียน
2.4.2 รถจักรยานและจักรยานยนต์ ให้นาเข้าที่จอดที่ทางโรงเรียนจัดไว้ให้เป็นระเบียบ และปิดกุญแจ
ให้เรียบร้อย รถจักรยานไม่ควรให้ใครซ้อนท้าย และรถจักรยานยนต์ห้ามซ้อนท้ายเกิน 1 คน และต้องสวมหมวกนิรภัย
ทั้ง 2 คน
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3. ข้อปฏิบัติในการใช้ยานพาหนะ
3.1 ไม่อนุญาตให้นักเรียนนารถยนต์เข้ามาภายในบริเวณโรงเรียน
3.2 ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองนารถเข้าส่งนักเรียนภายในบริเวณโรงเรียน ทั้งประตูด้านหน้า
และประตูด้านข้างชุมชนเคหะสินสมุทร ยกเว้นกรณีที่จาเป็น แต่ต้องขออนุญาตเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
หรือคุณครูก่อนทุกครั้ง โดย รถครู บุคลากร อนุญาตให้นาเข้าได้ โดยให้นารถเข้าทางประตูด้านข้างชุมชนเคหะสินสมุทร
4. การกลับบ้าน
4.1 กาหนดเวลาสิ้นสุดการเรียนตามเวลาปกติ เวลา 15.10 น. ยกเว้นห้องเรียนพิเศษหรือ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายบางกลุ่มการเรียน เลิกเรียนเวลา 16.00 น.
4.2 นักเรียนกลับบ้านได้หลังเวลา 15.10 น. ขึ้นอยู่กับตารางเวลาเรียนของนักเรียน และเพื่อให้เกิด
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย นักเรียนและผู้ปกครองต้องปฏิบัติดังนี้
4.2.1 ผู้ปกครองนักเรียนที่นารถมารับนักเรียนได้ในเวลา 16.00 น. โดยให้จอดรถรอรับนักเรียน
ในบริเวณโรงเรียน ตามที่โรงเรียนกาหนด ยกเว้นบริเวณหน้าเสาธงและสนามฟุตบอล โดยดับเครื่องยนต์ทุกครั้งที่จอดรถ
4.2.2 นักเรียนที่เดินทางกลับบ้านโดยใช้รถจักรยานยนต์รับจ้างให้เข้าแถวรอหน้าโรงเรียนให้เรียบร้อย
4.2.3 นักเรียนที่เดินทางกลับบ้านโดยใช้บริการรถขนส่งทางอากาศ (ขสทอ) รถสองแถว และรถตู้ประจา
จะเข้าแถวรอขึ้นรถตามจุดที่โรงเรียนกาหนด
4.2.3 กรณีที่นักเรียนเดินไปขึ้นรถบริเวณปากซอย ให้เดินบนทางเท้าที่โรงเรียนจัดทาไว้เพื่อ
ความปลอดภัยของนักเรียน
4.2.4 ในกรณีที่โรงเรียนมีกิจกรรมพิเศษ ต้องให้นักเรียนกลับบ้านก่อนเวลาปกติ เช่น การประชุมครู
โรงเรียนจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ปกครองทราบล่วงหน้าก่อนทุกครั้ง
4.2.5 โรงเรียนจะอนุญาตให้นักเรียนกลับบ้านหลังเวลาเลิกเรียน ในกรณีที่มีการทากิจกรรม
อนุญาตให้อยู่ได้ไม่เกิน 17.00 น. และต้องมีครูควบคุมดูแล
5. การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
5.1 ต้องมีจดหมายรับรองจากผู้ปกครอง นาไปแสดงต่อครูที่ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนเพื่อเป็นหลักฐานในการ
ขอรับใบอนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน โดยนักเรียนดาเนินการให้ครูที่ปรึกษา ครูฝ่ายบริหารงานวิชาการ ลงลายมือชื่อ
รับรอง และนาส่งฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน เพื่อพิจารณาและลงชื่อรับรองพร้อมลงตราประทับของฝ่ายบริหารกิจการ
นักเรียนอนุญาต นักเรียนจึงจะออกนอกบริเวณโรงเรียนได้
5.2 ถ้ามีเหตุจาเป็นรีบด่วน ต้องขอรับใบอนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน โดยนักเรียนดาเนินการให้ครูที่ปรึกษา
ครูฝ่ายบริหารงานวิชาการ ลงลายมือชื่อรับรอง และนาส่งฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน เพื่อพิจารณาและลงชื่อรับรองพร้อม
ลงตราประทับของฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนอนุญาต นักเรียนจึงจะออกนอกบริเวณโรงเรียนได้
5.3 ในกรณีที่ผู้ปกครองมารับนักเรียนกลับก่อนเวลา ผู้ปกครองจะต้องลงชื่อรับนักเรียนออกนอกบริเวณใน
แบบฟอร์มที่ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนกาหนด กรณีญาติจะต้องสาเนาบัตรประชาชนพร้อมลงชื่อรับรองสาเนาเพิ่มเติม
และโรงเรียนไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกซึ่งไม่ใช่ผู้ปกครองหรือญาติ มารับนักเรียนออกนอกโรงเรียน
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6. การลา
6.1 การลาหยุดเรียนทุกครั้ง นักเรียนจะต้องยื่นใบลากิจหรือลาป่วยต่อครูที่ปรึกษาตามเหตุผลที่เป็นจริง
เมื่อมาโรงเรียนในวันแรก และใบลากิจ ใบลาป่วย จะต้องให้ผู้ปกครองลงชื่อรับรอง และต้องเป็นผู้ปกครองที่ลงชื่อ
ในใบมอบตัวเท่านั้น
6.2 ลากิจ ให้ส่งใบลาก่อน 1 วัน หรือส่งในวันที่ลากับครูที่ปรึกษา แต่ถ้าไม่สามารถส่งได้ อนุญาตให้ส่งในวันที่
มาเรียนในวันแรกได้
6.3 กรณีที่นักเรียนไม่มาโรงเรียนโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าโรงเรียนจะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ
ก่อน เวลา 09.00 น. โดยครูที่ปรึกษาผ่านระบบไลน์กลุ่มประจาชั้นเรียน
6.4 หากนักเรียนขาดเรียนไปโดยไม่ส่งใบลาหรือไม่ได้รับแจ้งจากผู้ปกครองเป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน
ครูที่ปรึกษาจะโทรศัพท์ถามผู้ปกครองหรือทางโรงเรียนจะทาหนังสือเชิญผู้ปกครองมาพบ
6.5 ทุกครั้งที่นักเรียนหยุดเรียน ผู้ปกครองสามารถแจ้งทางโทรศัพท์แก่ครูที่ปรึกษา หรือฝ่ายบริหารกิจการ
นักเรียน หมายเลขโทรศัพท์ 02-536-3744
7. การปฏิบัติตนในเวลาเรียน
7.1 นักเรียนต้องรักษาระเบียบ ไม่คุย ไม่เล่นในห้องเรียนขณะครูสอน และตั้งใจฟังคาอธิบายของครู
ด้วยความเคารพ ไม่ลุกจากที่นั่งโดยไม่ได้รับอนุญาต
7.2 ไม่ทากิจกรรมอื่นหรือนาวิชาอื่นขึ้นมาทา โดยที่ครูผู้สอนไม่อนุญาต
7.3 ขณะที่ครูสอน ถ้านักเรียนมีปัญหา หรือต้องการแสดงความคิดเห็นให้ยกมือขออนุญาต
7.4 ถ้าเกิน 5 นาทีไปแล้ว ครูผู้สอนยังไม่เข้าห้องเรียน ให้หัวหน้าชั้นไปสอบถามหรือรายงานหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
เพื่อจัดครูสอนแทน
7.5 กรณีป่วย หากอาการไม่หนัก ให้ลงไปขอรับยาได้ในเวลาพักระหว่างชั่วโมง ถ้าป่วยมากให้ครูผู้สอน
หรือครูประจาชั้น พานักเรียนลงมานอนพักที่ห้องพยาบาล
7.6 ในระหว่างที่มีชั่วโมงเรียนนักเรียนต้องอยู่ในห้องเรียน จะไปอยู่ห้องสมุด โรงอาหาร หรือที่อื่นๆ ไม่ได้
7.7 ห้ามใช้โทรศัพท์ หรือเครื่องเล่นอื่นๆ ในระหว่างเวลาเรียน
7.8 ถ้ามีความจาเป็นต้องออกจากห้องเรียน ให้ขออนุญาตครูผู้สอน
7.9 การเปลี่ยนห้องเรียนระหว่างชั่วโมง ให้กระทาอย่างเรียบร้อยและรวดเร็ว โดยเดินเรียงแถวชิดขวา
ตลอดทางเดินบนอาคาร และการลงบันไดให้เดินชิดซ้าย โดยควรใช้เวลาในการเปลี่ยนคาบเรียน ไม่เกิน 5 นาที
8. ข้อควรปฏิบัติเมื่ออยู่ในห้องเรียน หรืออยู่บนอาคารเรียน
8.1 จัดที่นั่ง และโต๊ะเรียนให้เป็นระเบียบ
8.2 เมื่อลุกจากที่นั่งเพื่อออกนอกห้องเรียนให้ตรวจความเรียบร้อย บนโต๊ะเรียน ในโต๊ะเรียน และให้สอดเก้าอี้
เข้าใต้โต๊ะทุกครั้ง
8.3 ห้ามเคลื่อนย้ายโต๊ะ เก้าอี้ ออกจากห้องเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากครูประจาชั้นหรือครูผู้สอน
8.4 ห้ามนาอาหารขึ้นไปรับประทานบนห้องเรียน
8.5 ไม่ทาเสียงอึกทึก รบกวนการเรียนการสอนของห้องข้างเคียง
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8.6 ไม่วิ่งหรือเล่นกีฬาทุกประเภทบนอาคารเรียนหรือในห้องเรียน
8.7 ไม่ปีนหรือนั่งบนลูกกรงราวบันได ปีนหลังคา ไต่ตามกันสาด เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุได้
8.8 รักษาความสะอาดของโต๊ะ เก้าอี้ ห้องเรียน และบริเวณอาคารเรียนตลอดเวลาเพื่อรักษาอนามัยและ
สภาพแวดล้อมที่ดีของนักเรียนเอง
8.9 เมื่อทาความสะอาดห้องเรียนหลังเลิกเรียนแล้ว ทุกคนต้องออกจากห้องเรียนภายในเวลา 17.00 น. และ
ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดที่มีอยู่ในห้องนั้น เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน และต้องลงจากอาคารเรียนทุกคน หากจาเป็น
ต้องอยู่ทากิจกรรมให้ครูรายงานรองผู้อานวยการฝ่ายกิจการนักเรียนทราบ และต้องดูแลจนกว่าจะเสร็จสิ้นกิจกรรม
8.10 ห้ามเขียนข้อความ รูปภาพ เส้น หรือทาให้เกิดรอยตามผนัง อาคารเรียน ห้องน้า ห้องสมุด หรือเครื่องใช้
ของโรงเรียน
8.11 กรณีทาลายทรัพย์สินของโรงเรียนเสียหาย นักเรียนต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย
9. การไปทากิจกรรมนอกบริเวณโรงเรียน
9.1 การพานักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ในวันและเวลาราชการโรงเรียนจะมีหนังสือแจ้งให้
ผู้ปกครองทราบล่วงหน้า
9.2 การพานักเรียนไปทากิจกรรมนอกโรงเรียนในวันหยุดราชการ เช่น พานักเรียนไปแข่งขันทักษะวิชาการไป
อบรม ไปเข้าค่าย ไปทัศนศึกษา โรงเรียนจะทาหนังสือขออนุญาตผู้ปกครองทุกครั้ง และนักเรียนต้องนาหนังสือที่
ผู้ปกครองอนุญาตมาส่งคืนให้กับครูที่ปรึกษาและครูผู้ดูแลนักเรียนไปทากิจกรรมซึ่งจะพานักเรียนไปต่อเมื่อผู้ปกครอง
อนุญาตเท่านั้น
10. การแสดงความเคารพต่อครู และผู้ควรเคารพ
10.1 เมื่อพบครู ทั้งในและนอกโรงเรียนให้ทาความเคารพด้วยการไหว้ นักเรียนชายกล่าวคาว่า “สวัสดีครับ”
และนักเรียนหญิงคาว่า “สวัสดีค่ะ”
10.2 เมื่อเดินเข้าประตูโรงเรียนในตอนเช้า ให้ทาความเคารพครูเวรประจาวันด้วยการไหว้
10.3 เมื่อเดินสวนทางกับครูให้ทาความเคารพด้วยการยืนตรงหรือไหว้
10.4 เมื่อจะเดินแซงออกหน้าครูให้ขออนุญาตก่อน ถ้าครูหยุดอยู่กับที่ เมื่อเดินผ่านให้ก้มหลังลงเล็กน้อย
10.5 ถ้าสวนทางกับครูที่บันได ควรหยุดให้ครูขึ้นลงก่อน
10.6 การหยุดเพื่อเจรจากับครูที่บันไดให้ยืนที่บันไดขั้นต่ากว่าครู
10.7 ในกรณีที่พบผู้ที่ควรเคารพท่านอื่นๆ ภายในโรงเรียน ให้ทาความเคารพเช่นเดียวกับที่ทาความเคารพครู
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11. การเข้าแถวเคารพธงชาติ
โรงเรียนสายปัญญารังสิต ได้ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในกิจกรรมหน้าเสาธง
และกิจกรรมโฮมรูมของครูที่ปรึกษาในแถวตอนเช้า โดยมีกาหนดเวลาปฏิบัติ ดังนี้
เวลา 07.40 น. - เปิดเพลงมาร์ช ส.ป.ร. นักเรียนทุกคนหยุดทาภารกิจส่วนตัว แล้วรีบไปยังจุดที่ตั้งแถว
จัดแถวและอยู่ในระเบียบแถว
- ผู้นานักเรียนกล่าวนาข้อความแสดงถึงความจงรักภักดีต่อชาตินักเรียนกล่าวตาม“ ธงชาติและ
เพลงชาติไทย เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทย เราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติ ด้วยความ
ภาคภูมิใจในเอกราช และความเสียสละของบรรพบุรุษไทย” จบแล้วผู้นานักเรียนกล่าว
“เคารพธงชาติ ธงขึ้น ตรง” (ดุริยางค์บรรเลงเพลงชาติ) นักเรียนทุกคนร้องเพลงชาติพร้อมกัน
(เพลงจบ ทุกคนทาซ้ายหันแล้วนั่งคุกเข่าในท่าเทพบุตร ท่าเทพธิดา พร้อมพนมมือไหว้พระ)
- สวดมนต์ไหว้พระ (ผู้นานักเรียนสั่ง “เตรียมตัวสวดมนต์” นักเรียนพนมมือ)ผู้นากล่าวตอนที่ 1
ตอนเดียว “ อรหัง สัมมา สัมพุทโธ ภะคะวา” นักเรียนกล่าวตามพร้อมกันจนจบ
ผู้นานักเรียนสั่งแผ่เมตตา ผู้นากล่าวตอนที่ 1 ตอนเดียว “สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลาย”
นักเรียนกล่าวตามพร้อมกันจนจบ
- ผู้นานักเรียนเชิญพิธีกรประจาวันขึ้นเวที
- ฝ่ายบริหาร หรือคุณครู หรือผู้นานักเรียน ที่ได้รับมอบหมายประชาสัมพันธ์แจ้งกิจกรรม
ที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนและนักเรียน
เวลา 8.00 น. - กิจกรรมโฮมรูมครูที่ปรึกษาพบนักเรียนที่ห้องเรียนประจา
เวลา 8.30 น. - เสร็จสิ้นกิจกรรมโฮมรูมหน้าเสาธง นักเรียนทุกคนไปเข้าเรียนในคาบที่ 1
เริ่มการเรียนการสอนตามตารางเรียนปกติ
12. การปฏิบัติตนในการรับประทานอาหารในโรงอาหาร
12.1 รับประทานอาหารตามเวลาที่กาหนด
- เวลาเช้า 06.00 น. - 07.40 น.
- ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พักคาบที่ 4 เวลา 11.00 น. - 11.50 น.
- ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พักคาบที่ 5 เวลา 11.50 น. - 12.40 น.
12.2 เมื่อซื้ออาหารนักเรียนจะต้องยื่นเงินพร้อมบัตรประกันภาชนะที่ทางโรงเรียนออกให้เท่านั้น
12.3 ทุกครั้งเมื่อรับประทานอาหารเสร็จ นักเรียนต้องเก็บภาชนะไปคืนโดยเอาเศษอาหารออก แยกช้อน
ตะเกียบ ลงในที่รองรับ ซึ่งโรงเรียนจัดไว้
12.4 นาภาชนะคืนที่จุดรับคืนพร้อมกับรับบัตรประกันภาชนะคืน
12.5 ช่วยกันรักษาความสะอาด บริเวณที่รับประทานอาหาร
12.6 ไม่อนุญาตให้นาภาชนะออกนอกโรงอาหาร
12.7 นักเรียนที่นาอาหารมาจากบ้าน เช่น ข้าวกล่อง ข้าวห่อ ให้ไปนั่งรับประทานที่จัดไว้
12.8 กรณีนักเรียนทาบัตรประกันภาชนะหาย นักเรียนต้องมาขอใหม่โดย เสียค่าบัตรใบละ 50 บาท
12.9 ห้ามนักเรียนนา อาหารและเครื่องดื่ม รับประทานนอกเขตพื้นที่กาหนด (เส้นสีแดง)
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13. ระเบียบการใช้ห้องสมุด
13.1 ระเบียบการเข้าใช้บริการ ยืม - คืน หนังสือ วารสาร และวัสดุของห้องสมุด
13.1.1 ห้องสมุดให้บริการยืม - คืนในช่วงเวลา 07.30 – 16.30 น.
13.1.2. นักเรียนต้องใช้บัตรประจาตัวนักเรียนในการยืม-คืนหนังสือ และยืมด้วยบัตรของตนเองทุกครั้ง
13.1.3. หนังสือที่ให้บริการยืม ได้แก่ หนังสือทั่วไป หนังสือคู่มือ นวนิยาย เรื่องสั้น และหนังสือ
สาหรับเด็กและเยาวชน
13.1.4. การยืมหนังสือ ยืมได้ครั้งละไม่เกิน 5เล่ม และต้องเป็นหนังสือไม่ซ้ากัน ยืมได้นาน 7 วัน
13.1.5. วารสาร หนังสือพิมพ์ ยืมได้เฉพาะฉบับล่วงเวลา เพื่อนาไปถ่ายเอกสาร ครั้งละไม่เกิน 2 ฉบับ
13.1.6. สื่อมัลติมีเดีย ยืมได้ครั้งละ 1 เรื่อง นาน 2 วัน
13.1.7. หนังสืออ้างอิง ให้บริการอ่านในห้องสมุดเท่านั้น กรณีที่จาเป็นต้องถ่ายเอกสาร
ให้ติดต่อบรรณารักษ์
13.1.8. นักเรียนจะต้องส่งหนังสือ วารสาร และวัสดุของห้องสมุดคืนตามกาหนดส่ง กรณีที่ส่งช้า
กว่ากาหนด ต้องชาระค่าปรับวันละ 1 บาท/ต่อวัน หรือฉบับ และสื่อมัลติมีเดียชาระค่าปรับวันละ 1 บาท/เรื่อง
13.1.9. ผู้ที่ทาหนังสือหายต้องซื้อหนังสือเรื่องเดิมมาคืนห้องสมุด หรือชดใช้เป็นเงินเท่ากับราคาหนังสือ
13.1.10. ผู้ที่ไม่คืนหนังสือ จะมีใบทวงแจ้งครูที่ปรึกษา และถ้ายังไม่ได้รับการติดต่อกลับจะไม่มีสิทธิ์ยืม
หนังสือได้จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบของห้องสมุด
13.2 ระเบียบการเข้าใช้คอมพิวเตอร์ในห้องสมุด
13.2.1 นักเรียนต้องลงชื่อในแบบฟอร์มการเข้าใช้คอมพิวเตอร์ที่ทางห้องสมุดเตรียมไว้ให้ ทุกครั้ง
13.2.2 นักเรียนแจ้งบรรณารักษ์ เมื่อลงชื่อในแบบฟอร์มเสร็จเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะทาการเปิด
เครื่องคอมพิวเตอร์ให้
13.2.3 ไม่อนุญาตให้นักเรียนเข้าเว็บไซต์และโหลดไฟล์ที่ไม่เหมาะสม เช่น เกม, สื่อลามก ,Facebook,
Twitter ฯลฯ
13.2.4 นักเรียนสามารถพิมพ์เอกสารได้ โดยต้องขออนุญาตบรรณารักษ์ก่อนทาการสั่งพิมพ์ที่เครื่อง
โดยพิมพ์เอกสารขาว-ดา แผ่นละ 2 บาท และพิมพ์เอกสารสี แผ่นละ 3 - 5 บาท
13.2.5 หลังการใช้งานทุกครั้ง ให้นักเรียนเก็บอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้เรียบร้อย โดยไม่ต้อง
Shutdown เครือ่ ง
13.3 ข้อปฏิบัติ และมารยาทในการใช้ห้องสมุดโรงเรียนสายปัญญารังสิต
13.3.1 นักเรียนเข้าใช้บริการห้องสมุดได้ตั้งแต่เวลา 07.00 – 16.30 น.
13.3.2 นักเรียนต้องนารองเท้าใส่ถุงพลาสติกที่ทางห้องสมุดได้เตรียมไว้ให้ แล้วถือเข้าไปในห้องสมุด
สาหรับกระเป๋าให้เก็บไว้ในตู้เก็บกระเป๋าและสิ่งของ
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13.3.3 ห้ามนาอาหารและเครื่องดื่มหรือของขบเคี้ยวทุกชนิด เข้าไปในห้องสมุด
13.3.4 เมื่ออ่านหนังสือเสร็จแล้วให้วางไว้บนรถเข็นหนังสือ กรณีที่เป็นหนังสือพิมพ์ ให้เก็บไว้ที่แขวน
หนังสือพิมพ์ และส่วนวารสารให้นาไปเก็บที่ชั้นวางวารสารตามเดิม
13.3.5 รักษาหนังสือและวัสดุต่างๆ ห้ามขีดเขียน ทาลาย ทรัพยากรของห้องสมุดทุกชนิด
13.3.6 ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามคาแนะนาของครูบรรณารักษ์ และงดใช้เสียงในห้องสมุด
13.3.7 หนังสือ วารสาร วัสดุ สิ่งพิมพ์ทุกชนิด ห้ามนาออกจากห้องสมุดโดยไม่ผ่านการยืม
จากครูบรรณารักษ์
13.3.8 ห้ามตัด ฉีกภาพหรือข้อความจากหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ และนาหนังสือออกจาก
ห้องสมุดโดยไม่ได้รับอนุญาต
14. ระเบียบการใช้ห้อง Resource Center (223)
มีเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ให้บริการ จานวน 14 เครื่อง โดยบริการสืบค้นข้อมูล การใช้โปรแกรมต่างๆ และบริการ
พิมพ์งานพิมพ์ขาวดา ในราคา แผ่นละ 2 บาท พิมพ์สี ราคา 3 - 5 บาท โดยมีระเบียบการใช้ห้อง ดังนี้
14.1 ถอดรองเท้า และจัดวางไว้ให้เป็นระเบียบหน้าห้อง ก่อนเข้าห้องทุกครั้ง
14.2 ห้ามนาอาหาร เครื่องดื่ม ทุกชนิด เข้าไปในห้อง
14.3 ลงบันทึกการใช้เครื่องในสมุดบันทึกที่จัดเตรียมไว้ให้ทุกครั้ง
14.4 ปรับเก้าอี้ได้เพื่อให้สะดวกและถูกหลักวิธีของการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ แต่ไม่อนุญาตให้ปรับขึ้นลงเพื่อการ
อื่น เช่น หมุนเก้าอี้เล่นด้วยความสนุกสนานเป็นต้น
14.5 ก่อนดาเนินการสั่งพิมพ์ ให้นักเรียนตรวจทานความเรียบร้อย ตรวจสอบหน้าที่ต้องการพิมพ์ และ
เครื่องพิมพ์ให้ถูกต้อง เพราะถ้านักเรียนสั่งพิมพ์งานผิดพลาด นักเรียนจะเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการพิมพ์โดยไม่จาเป็น
14.6 หลังการใช้บริการ ให้ปิดเครื่องด้วยวิธีการที่ถูกต้อง เก็บหูฟัง จัดวางเก้าอี้ให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย
14.7 ตรวจสิ่งของและจัดเก็บอุปกรณ์บันทึกข้อมูลต่างๆ เช่น Flash Drive ให้เรียบร้อยก่อนออกจากห้อง
15. ระเบียบการใช้บริการห้องพยาบาล
15.1 เมื่อนักเรียนมีอาการเจ็บป่วยให้ติดต่อครูที่ทาหน้าที่ประจาห้องพยาบาล
15.2 บอกอาการและสาเหตุของการเจ็บป่วย ให้คุณครูประจาห้องพยาบาลทราบ
15.3 ในกรณีที่นักเรียนเคยมีประวัติการแพ้ยามาก่อน ให้บอกชื่อยากับครูประจาห้องพยาบาล ก่อนที่ครู
จะจ่ายยาให้
15.4 ครูที่ทาหน้าที่ประจาห้องพยาบาลจะเป็นผู้จัดยาให้นักเรียน ห้ามมิให้นักเรียนหยิบยาหรือเวชภัณฑ์
เองโดยเด็ดขาด
15.5 การนอนพักในห้องพยาบาล จะต้องได้รับการพิจารณาอนุญาตจากครูประจาห้องพยาบาล
15.6 กรณีที่นักเรียนนอนพักได้ระยะหนึ่งแล้ว หากอาการไม่ดีขึ้นให้แจ้งครูประจาห้องพยาบาล
เพื่อติดต่อผู้ปกครองมารับกลับ หรือส่งต่อโรงพยาบาล
15.7 ในกรณีที่นักเรียนมีอาการป่วยมาก โรงเรียนนาส่งโรงพยาบาลทันที และแจ้งผู้ปกครองทราบ ครูจะเป็น
ผู้ดาเนินการประสานกับโรงพยาบาล และอยู่กับนักเรียนรอจนกว่าผู้ปกครองจะมาถึง
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16. แนวปฏิบัติในการรับบริการจากงานแนะแนว
16.1 นักเรียนสามารถขอรับบริการด้านต่างๆ จากงานแนะแนว ได้เช่น การขอรับคาปรึกษาเรื่องเรียน
เรื่องการศึกษาต่อ เรื่องส่วนตัว เรื่องเศรษฐกิจ หรือการหารายได้ระหว่างเรียนเป็นต้น
16.2 การขอรับบริการเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศด้านต่างๆ เช่น เรื่องการศึกษาต่อของนักเรียน จานวนผู้ขอรับ
ทุนการศึกษาหรือจานวนนักเรียนที่ขอกู้เงินจากกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา(กยศ.)ในแต่ละปีเป็นต้น
16.3 การขอใช้บริการคอมพิวเตอร์เพื่อสืบค้นข้อมูลหรือทางาน
16.4 นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลในการศึกษาต่อในสถาบันต่างๆ ได้จากเอกสาร หรือสื่อสิ่งพิมพ์ที่
ทางสถาบันต่างๆจัดส่งมาให้
16.5 นักเรียนสามารถขอเข้าใช้ห้องแนะแนวในการทากิจกรรม หรือนั่งทางานได้โดยปฏิบัติตามระเบียบ
ที่กาหนดดังนี้
16.5.1 นักเรียนสามารถขอรับบริการด้านการให้คาปรึกษาจากครูแนะแนวได้ทุกวัน
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป หรือตามความเหมาะสม โดยสามารถตรวจสอบเวลาการให้คาปรึกษาของครูแนะแนว
ได้จากตารางเวลา “คลินิกการให้คาปรึกษา” ซึง่ ติดไว้บริเวณด้านข้างประตูห้องแนะแนว
16.5.2 ในกรณีที่นักเรียนมาแล้วไม่พบครูแนะแนว เพื่อติดต่อขอรับบริการให้คาปรึกษา หรือขอใช้
บริการใดๆ จากห้องแนะแนว นักเรียนสามารถลงบันทึกข้อมูลของนักเรียนในเบื้องต้นเพื่อให้ครูแนะแนวได้รับทราบได้
ในแบบบันทึก “สมุดบันทึกการขอพบหรือติดต่อครูแนะแนว” โดยระบุชื่อนักเรียน เบอร์โทรศัพท์ และเรื่องที่มา
ขอติดต่อไว้ เพื่อครูแนะแนวจะได้ทาการติดต่อกลับในภายหลัง
15.6 หลังจากการขอใช้บริการห้องแนะแนว เช่นใช้สถานที่ คอมพิวเตอร์ในการทางาน หรือเพื่อสืบค้นข้อมูล
นักเรียนต้องบันทึกการเข้าใช้บริการของห้องแนะแนวลงในสมุด “บันทึกการใช้บริการของห้องแนะแนว” เพื่อที่
งานแนะแนวจะได้รับทราบข้อมูลและความต้องการในการใช้บริการเพื่อปรับปรุงและพัฒนาต่อไป
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17. ระเบียบปฏิบัติทั่วไปของนักเรียน
17.1 ประพฤติตนสุภาพเรียบร้อยต่อสาธารณชน
17.2 ไม่ก่อการทะเลาะวิวาทกับผู้อื่น
17.3 เคารพ เชื่อฟังคาสั่งของคุณครู ไม่แสดงกิริยาอันไม่สุภาพทั้งต่อหน้า และลับหลัง
17.4 ไม่กล่าววาจาหรือแสดงกิริยาที่เป็นชนวนก่อให้เกิดความเกลียดชังหรือการทะเลาะวิวาทกันดังต่อไปนี้
- กล่าวคาหยาบ หรือไม่สุภาพต่อผู้อื่น
- กล่าวคาประชด เสียดสี ล้อเลียนผู้อื่น
- กล่าวคาท้าทาย หรือแสดงอาการก้าวร้าวชวนวิวาท
- กล่าวดูหมิ่น หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น
17.5 นักเรียนต้องไม่แจ้งเท็จต่อคุณครู การปกปิดข้อมูลถือเป็นการแจ้งเท็จ
17.6 ห้ามลงข้อความ ภาพ คลิป หรือเผยแพร่ข้อมูล ที่ไม่เหมาะสมลงในอินเตอร์เน็ต ก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่ บุคคล หรือองค์กรอื่น
17.7 นักเรียน ต้องไม่ตกแต่งเครื่องประดับต่างๆที่ไม่เหมาะสม ไม่ไว้เล็บ ทาเล็บ เขียนคิ้ว กันคิ้ว กันหน้า
และตกแต่งใบหน้าด้วยเครื่องสาอาง ไว้หนวด ไว้เครา เจาะหู เจาะลิ้น อันขัดต่อระเบียบของโรงเรียน
17.8 ไม่นาสินค้าและบริการทุกชนิดมาขายในโรงเรียน โดยไม่ได้รับอนุญาต
17.9 ไม่นาหนังสือ เอกสาร และแผ่นประกาศมาแจก หรือนามาติดในโรงเรียนก่อนได้รับอนุญาต
17.10 ไม่นาบุคคลภายนอกเข้ามาในบริเวณโรงเรียน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
17.11 ไม่จัดกิจกรรมนาเที่ยว หรือชักชวนเพื่อนนักเรียนและผู้อื่นไปตามสถานที่ต่างๆ ในเวลากลางคืน
17.12 ไม่เล่นการพนัน หรือเล่นสิ่งอื่นใดที่ต้องใช้ทรัพย์สินเป็นเดิมพันในการเล่น
17.13 ไม่เสพหรือจาหน่ายสารเสพติดใดๆ
17.14 นักเรียนจะต้องไม่มีพฤติกรรมชู้สาว
17.15 เข้าร่วมประชุมตามกาหนด และรักษามารยาทในการเข้าร่วมประชุม
17.16 นักเรียนต้องช่วยเหลืองานของโรงเรียนตามที่ได้รับมอบหมาย
17.17 นักเรียนต้องช่วยกันรักษาทรัพย์สมบัติของโรงเรียน และสาธารณสมบัติของแผ่นดินให้อยู่ในสภาพ
ที่เรียบร้อย ไม่ทาให้สกปรกหรือชารุดเสียหาย
17.18 ห้ามนักเรียนนาอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น ที่ชาร์ตแบตฯ , เครื่องไดร์ผม และอุปกรณ์อื่นๆ
มาใช้ไฟฟ้าในโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากครู
17.19 นักเรียนที่มาปฏิบัติกิจกรรมในโรงเรียน ให้แต่งกายชุดนักเรียน ชุดพละ หรือชุดกีฬาสี
ของทางโรงเรียนเท่านั้น
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18. ระเบียบปฏิบตั ิของนักเรียนว่าด้วยเรื่องการแต่งกาย
18.1 การแต่งกายของนักเรียนชายในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
18.1.1 ทรงผม
1. นักเรียนชายจะไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาวด้านข้าง ด้านหลังต้องยาวไม่เลยตีนผม
ด้านหน้าและกลางศีรษะให้เป็นไปตามความเหมาะสมและมีความเรียบร้อย
2. นักเรียนต้องห้ามปฏิบัติตน ดังนี้
(1) ดัดผม
(2) ย้อมสีให้ผิดไปจากเดิม
(3) ไว้หนวดหรือเครา
(4) การกระทาอื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน เช่น ตัดแต่งทรงผม
เป็นรูปทรงสัญลักษณ์หรือเป็นลวดลาย
3. กรณีนักเรียนที่ใช้ทรงผมเพื่อประกอบอาชีพ ให้ขออนุญาตทีฝ่ ่ายบริหารกิจการนักเรียน
18.1.2 เสื้อ ใช้ผ้าขาวเรียบไม่มลี วดลายที่เนื้อผ้า ไม่ใช้ผ้าดิบ ไม่บางเกินควรเสื้อเป็นแบบเสื้อเชิต้ ปกกว้างไม่เกิน 5
เซนติเมตร ใช้กระดุมสีขาวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เซนติเมตร แขนยาวเพียงเหนือข้อศอกเล็กน้อยพองามมีกระเป๋าที่ราวนมซ้าย
1 ใบ ขนาดของเสื้อพอเหมาะกับลาตัวไม่รัดรูปไม่หลวมจนเกินไป หรือไหล่ตก มีสาบหน้าตลบออกด้านนอกกว้างประมาณ 3
เซนติเมตร มีกระดุมติดพอเหมาะกับเสื้อโดยไม่มสี าบ หรือตีเกล็ดด้านหลังเสื้อ ไม่มีกระดุมที่ปกเสื้อ
และสวมเสื้อจะต้องเก็บชายเสื้อไว้ในกางเกงและสามารถมองเห็นเข็มขัดได้รอบตัว และเสื้อด้านในให้ใส่สีขาวเท่านัน้
18.1.3 กางเกง กางเกงใช้ผา้ สีกากีเนื้อเรียบไม่เป็นมัน ตัดทรงนักเรียน คือมีขอบอยู่ที่เอวมีจีบด้านหน้า
พับออกด้านละ 2 จีบ ขาสัน้ เหนือเข่า พ้นกึ่งกลางสะบ้าไม่เกิน5 เซนติเมตร ขากว้าง 8-12 เซนติเมตร ปลายขาพับเข้าข้างในกว้าง
ประมาณ 3-5 เซนติเมตร ผ่ากลางหน้าใช้ซิปมีกระเป๋าด้านข้างตามแนวตะเข็บ ต้องเป็นตะเข็บข้างละ 1 ใบ โดยเฉพาะตะเข็บเป็น
ตะเข็บเดียวเท่านัน้ ไม่มีกระเป๋าหลังขอบกางเกง มีหูกางเกง 7 หู และหูกางเกงกว้าง 1-1.5 เซนติเมตร สวมทับเสื้อให้เรียบร้อย
ไม่ดึงชายเสื้อลงมาทับหรือคลุมเข็มขัด
18.1.4 เข็มขัด ใช้เข็มขัดหนังสีน้าตาล หัวโลหะทองเหลืองเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าตามแนวตั้ง สายเข็มขัด
ไม่มีลวดลาย ขนาดกว้างประมาณ 3-4 เซนติเมตร
18.1.5 รองเท้า
เครื่องแบบนักเรียน ให้ใช้รองเท้าหุ้มส้นผ้าใบสีน้าตาล ส้นเตี้ย ไม่มีลวดลายมีเชือกผูกรองเท้าสีเดียวกับรองเท้า
เมื่อผูกกับรองเท้าแล้วไม่รุ่มร่าม ห้ามนารองเท้าสาหรับเล่นกีฬาหรือรองเท้าอื่นมาใช้กับเครื่องแบบนักเรียน
ชุดพละ ชุดสี ให้ใช้รองเท้าผ้าใบสีขาว ส้นเตี้ย ไม่มีลวดลาย มีเชือกผูกรองเท้าสีเดียวกับรองเท้าเมื่อผูกกับรองเท้าแล้ว
ไม่รุ่มร่าม ห้ามนารองเท้าอื่นมาใช้กับ ชุดพละ ชุดสี เว้นแต่เป็นร้องเท้ากีฬาที่ใช้เฉพาะวิชาที่เรียนและให้ใช้เฉพาะในคาบเรียนนั้นๆ
18.1.6 ถุงเท้า
เครื่องแบบนักเรียน ให้ใช้ถุงเท้าสีน้าตาล เนื้อเรียบ ไม่บางหรือหนาจนเกินไป ไม่มีลวดลายที่ถุงเท้า ไม่หนาฟู
เวลาสวมไม่พับปลายลงมา ไม่มว้ น และความยาวเหนือข้อเท้าไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร และห้ามนาถุงเท้ายาวของลูกเสือมาใช้กับ
เครื่องแบบนักเรียน
ชุดพละ ชุดสี ให้ใช้ถุงเท้าสีขาว เนื้อเรียบ ไม่บางหรือหนาจนเกินไป ไม่มีลวดลายที่ถุงเท้า ไม่หนาฟู เวลาสวม
ไม่พับปลายลงมา ไม่ม้วน และความยาวเหนือข้อเท้าไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร
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18.1.7 ชุดกีฬา เสื้อกีฬาและเสือ้ สีปักชื่อ-สกุล ที่อกซ้าย ใช้ดา้ ยสีน้าเงิน ( ขนาดเดียวกับเสื้อนักเรียน)
กางเกงวอร์มตามที่โรงเรียนกาหนด (ห้ามดัดแปลง) และให้ใส่รองเท้าผ้าใบสีขาว ถุงเท้าสีขาว
18.1.8 กระเป๋าหนังสือ นักเรียนทุกคนต้องใช้เป้และกระเป๋าถือของโรงเรียนในการมาเรียน เว้นแต่นักเรียน
มีสัมภาระมาเรียนในปริมาณมากหรืออุปกรณ์การเรียนเฉพาะ นักเรียนจึงจะสามารถนากระเป๋าแบบอื่นใส่อุปกรณ์ดังกล่าวได้
เพิ่มเติมจากเป้และกระเป๋าถือของโรงเรียน และนักเรียนจะต้องแจ้งฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนทราบทุกครั้งทีน่ ากระเป๋าอื่นมา
18.2 การแต่งกายของนักเรียนชายในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
18.2.1 ทรงผม
1. นักเรียนชายจะไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาวด้านข้าง ด้านหลังต้องยาวไม่เลยตีนผม
ด้านหน้าและกลางศีรษะให้เป็นไปตามความเหมาะสมและมีความเรียบร้อย
2. นักเรียนต้องห้ามปฏิบัติตน ดังนี้
(1) ดัดผม
(2) ย้อมสีให้ผิดไปจากเดิม
(3) ไว้หนวดหรือเครา
(4) การกระทาอื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน เช่น ตัดแต่งทรงผม
เป็นรูปทรงสัญลักษณ์หรือเป็นลวดลาย
3. กรณีนักเรียนที่ใช้ทรงผมเพื่อประกอบอาชีพ ให้ขออนุญาตทีฝ่ ่ายบริหารกิจการนักเรียน
18.2.2 เสื้อ ใช้ผ้าขาวเรียบไม่มลี วดลายที่เนื้อผ้า ไม่ใช้ผ้าดิบ ไม่บางหรือหนาจนเกินควร เสื้อเป็น
แบบเสื้อเชิ้ต ปกกว้างไม่เกิน 5 เซนติเมตร ใช้กระดุมสีขาวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เซนติเมตร แขนยาวเพียงเหนือข้อศอก
เล็กน้อยพองาม มีกระเป๋าที่ราวนมซ้าย 1 ใบ ขนาดกว้าง 8-12 เซนติเมตร ลึกประมาณ 10-15 เซนติเมตร
ขนาดของเสื้อพอเหมาะกับลาตัว ไม่รัดรูป ไม่หลวมจนเกินไป หรือไหล่ไม่ตก มีสาบหน้าตลบออกด้านนอกกว้างประมาณ 3
เซนติเมตร มีกระดุมติดพอเหมาะกับเสื้อโดยไม่มสี าบ หรือตีเกล็ดด้านหลังเสื้อ ไม่มีกระดุมที่ปกเสื้อและสวมเสื้อจะต้องเก็บ
ชายเสื้อไว้ในกางเกงและสามารถมองเห็นเข็มขัดได้รอบตัว และเสื้อด้านในให้ใส่สีขาวเท่านัน้
18.2.3 กางเกง ใช้ผ้าสีดา เป็นผ้าเนื้อเรียบไม่เป็นมัน ตัดทรงนักเรียน คือมีขอบอยู่ที่เอวมีจีบด้านหน้าพับออกด้านละ 2
จีบ ขาสัน้ เหนือเข่า พ้นกึ่งกลางสะบ้าไม่เกิน 5 เซนติเมตรเมื่อยืนตรงส่วนกว้างของขา วัดห่างจากเข่า 8-12 เซนติเมตร ปลายขา
พับเข้าข้างในกว้างประมาณ 3-5 เซนติเมตร ผ่ากลางหน้าใช้ซปิ มีกระเป๋าด้านข้างตามแนวตะเข็บ ต้องเป็นตะเข็บเดียวเท่านัน้ ไม่มี
กระเป๋าหลังขอบกางเกง มีหูกางเกง 7 หูและหูกางเกงกว้าง 1-1.5 เซนติเมตร สวมทับเสื้อให้เรียบร้อยไม่ดึงชายเสื้อลงมาทับหรือ
คลุมเข็มขัด
18.2.4 รองเท้า
เครื่องแบบนักเรียน ให้ใช้รองเท้าผ้าใบสีดา ส้นเตี้ย ไม่มีลวดลาย มีเชือกผูกรองเท้าสีเดียวกับรองเท้าเมื่อผูกกับรองเท้า
แล้วไม่รุ่มร่าม ห้ามนารองเท้าสาหรับเล่นกีฬาหรือรองเท้าอื่นมาใช้กับเครื่องแบบนักเรียน
ชุดพละ ชุดสี ให้ใช้รองเท้าผ้าใบสีขาว ส้นเตี้ย ไม่มีลวดลาย มีเชือกผูกรองเท้าสีเดียวกับรองเท้าเมื่อผูกกับรองเท้าแล้ว
ไม่รุ่มร่าม ห้ามนารองเท้าอื่นมาใช้กับ ชุดพละ ชุดสี เว้นแต่เป็นร้องเท้ากีฬาที่ใช้เฉพาะวิชาที่เรียนและให้ใช้เฉพาะในคาบเรียนนั้นๆ
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18.2.5 ถุงเท้า เครื่องแบบนักเรียน ชุดพละ ชุดสี ให้ใช้ถุงเท้าสีขาว เนื้อเรียบ ไม่บางหรือหนาจนเกินไป
ไม่มีลวดลายที่ถุงเท้า ไม่หนาฟู เวลาสวมไม่พบั ปลายลงมา ไม่ม้วน และความยาวเหนือข้อเท้าไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร
18.2.6 เข็มขัด ใช้เข็มขัดหนังสีดา ไม่มีลวดลายหัวโลหะสีเงินเป็นสี่เหลี่ยม ขนาดกว้างประมาณ 3-4 เซนติเมตร
18.2.7 ชุดกีฬา เสื้อกีฬาและเสือ้ สีปัก ชื่อ สกุล ที่อกซ้าย ใช้ดา้ ยสีน้าเงิน ( ขนาดเดียวกับเสื้อนักเรียน) กางเกงวอร์ม
ตามที่โรงเรียนกาหนด (ห้ามดัดแปลง) และให้ใส่รองเท้าผ้าใบสีขาว ถุงเท้าสีขาว
18.2.8 กระเป๋าหนังสือ นักเรียนทุกคนต้องใช้เป้และกระเป๋าถือของโรงเรียนในการมาเรียน เว้นแต่นักเรียน
มีสัมภาระมาเรียนในปริมาณมากหรืออุปกรณ์การเรียนเฉพาะ นักเรียนจึงจะสามารถนากระเป๋าแบบอื่นใส่อุปกรณ์ดังกล่าวได้
เพิ่มเติมจากเป้และกระเป๋าถือของโรงเรียน และนักเรียนจะต้องแจ้งฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนทราบทุกครั้งทีน่ ากระเป๋าอื่นมา
18.3 การแต่งกายของนักเรียนหญิงในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
18.3.1 ทรงผม
1. นักเรียนหญิงจะไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาวให้เป็นไปตามความเหมาะสมและรวบให้เรียบร้อย
ไม่ถักเปีย ใช้โบว์ของโรงเรียนหรือโบว์ผูก ขนาด 1-2 นิว้ สีดา สีกรมท่า ไม่มีลวดลาย ผูกให้เรียบร้อย
อนุญาตให้ไว้ผมปรกหน้าผาก (ผมม้า) โดยตัดให้เสมอกัน
2. นักเรียนต้องห้ามปฏิบัติตน ดังนี้
(1) ดัดผม
(2) ย้อมสีให้ผิดไปจากเดิม
(3) ซอยหรือสไลด์
(4) การกระทาอื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน เช่น ตัดแต่งทรงผม
เป็นรูปทรงสัญลักษณ์ หรือเป็นลวดลาย
3. กรณีนักเรียนที่ใช้ทรงผมเพื่อประกอบอาชีพ ให้ขออนุญาตทีฝ่ ่ายบริหารกิจการนักเรียน
18.3.2 เสื้อ ใช้ผ้าขาวเนื้อเรียบ (ไม่บางหรือหนาเกินไป) แบบคอพับในตัว สวมศีรษะได้สะดวก
สวมตลบเข้าข้างใน ปกเป็นแบบทหาร 2 ชั้นเย็บแบบเข้าถ้า ขนาดยาว 10-15 เซนติเมตร แขนยาวเหนือศอกเล็กน้อย
ต้นแขนไม่มีจบี ปลายแขนมีจีบเล็กน้อย ขอบปลายแขนประมาณ 2 เซนติเมตร ความยาวตัวเสือ้ วัดจากข้อมือขึ้นมา
ไม่เกิน 5-8 เซนติเมตรเมื่อยืนตรง ชายเสื้อพับตลบเข้าข้างใน กว้าง 3-5 เซนติเมตร ขอบชายเสือ้ ด้านขวาติดกระเป๋า 1 ใบ
ขนาดกว้าง 8-12 เซนติเมตร ลึก 10-15 เซนติเมตร ความกว้างของเสื้อ พอเหมาะกับลาตัว ไม่รัดรูป เวลาสวมเสื้อ
ต้องผูกด้วยคอซอง สีเดียวกับกระโปรง ชายเป็นสามเหลี่ยมกว้างประมาณ 5-8 เซนติเมตร ยาว 80 เซนติเมตร
ผูกด้วยเงื่อนกะลาสีเรือเสื้อชั้นใน ต้องสวมเสื้อชัน้ ในแบบบังทรงสีขาวอีกชั้นหนึง่ ก่อนที่จะสวมเครื่องแบบ
18.3.3 กระโปรง ใช้สีกรมท่าเนื้อหนาเรียบ ไม่เป็นมัน ไม่มีลวดลาย ด้านหน้าและด้านหลัง พับเป็นจีบข้างละ
3 จีบ หันจีบออกด้านนอก ตีเกล็ดจากขอบกระโปรงลงมาประมาณ 6-12 เซนติเมตร เว้นระยะความกว้างของจีบพองาม
ชายกระโปรงปิดเข่าลงมาไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร ไม่มีกระเป๋าที่จีบ ขอบความยาวของกระโปรงเหมาะสม
กับสภาพของนักเรียน
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18.3.4 รองเท้า
เครื่องแบบนักเรียน ให้ใช้รองเท้าหนังสีดา มีสายรัดหลังเท้า ส้นเตี้ย ไม่มีลวดลายไม่ติดโลหะที่พนื้ ห้ามนารองเท้าสาหรับ
เล่นกีฬาหรือรองเท้าอื่นมาใช้กบั เครื่องแบบนักเรียน
ชุดพละ ชุดสี ให้ใช้รองเท้าผ้าใบสีขาว ส้นเตี้ย ไม่มีลวดลาย มีเชือกผูกรองเท้าสีเดียวกับรองเท้าเมื่อผูกกับรองเท้าแล้ว
ไม่รุ่มร่าม ห้ามนารองเท้าอื่นมาใช้กับ ชุดพละ ชุดสี เว้นแต่เป็นร้องเท้ากีฬาที่ใช้เฉพาะวิชาที่เรียนและให้ใช้เฉพาะในคาบเรียนนั้นๆ
18.3.5 ถุงเท้า
เครื่องแบบนักเรียน ให้ใช้ถุงเท้าสีขาว เนื้อเรียบ ไม่บางหรือหนาจนเกินไป ไม่มีลวดลายที่ถุงเท้า ไม่หนาฟู เวลาสวม
ให้พับกว้าง 3 เซนติเมตร และความยาวเหนือข้อเท้าไม่น้อยกว่า 3 เซนติเมตร
ชุดพละ ชุดสี ให้ใช้ถุงเท้าสีขาว เนื้อเรียบ ไม่บางหรือหนาจนเกินไป ไม่มีลวดลายที่ถุงเท้า ไม่หนาฟู เวลาสวมความยาว
เหนือข้อเท้าไม่น้อยกว่า 3 เซนติเมตร
18.3.6 ชุดกีฬา เสื้อกีฬาและเสือ้ สีปัก ชื่อ สกุล ที่อกซ้าย ใช้ดา้ ยสีน้าเงิน ( ขนาดเดียวกับเสื้อนักเรียน)
กางเกงวอร์มตามที่โรงเรียนกาหนด (ห้ามดัดแปลง) และให้ใส่รองเท้าผ้าใบสีขาว และถุงเท้าสีขาว
18.3.7 กระเป๋าหนังสือ นักเรียนทุกคนต้องใช้เป้และกระเป๋าถือของโรงเรียนในการมาเรียน เว้นแต่นักเรียน
มีสัมภาระมาเรียนในปริมาณมากหรืออุปกรณ์การเรียนเฉพาะ นักเรียนจึงจะสามารถนากระเป๋าแบบอื่นใส่อุปกรณ์ดังกล่าวได้
เพิ่มเติมจากเป้และกระเป๋าถือของโรงเรียน และนักเรียนจะต้องแจ้งฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนทราบทุกครั้งทีน่ ากระเป๋าอื่นมา
18.4 การแต่งกายของนักเรียนหญิงในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
18.4.1 ทรงผม
1. นักเรียนหญิงจะไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาวให้เป็นไปตามความเหมาะสมและรวบให้เรียบร้อย
ไม่ถักเปีย ใช้โบว์ของโรงเรียนหรือโบว์ผูก ขนาด 1-2 นิว้ สีดา สีกรมท่า ไม่มีลวดลาย ผูกให้เรียบร้อย
อนุญาตให้ไว้ผมปรกหน้าผาก (ผมม้า) โดยตัดให้เสมอกัน
2. นักเรียนต้องห้ามปฏิบัติตน ดังนี้
(1) ดัดผม
(2) ย้อมสีให้ผิดไปจากเดิม
(3) ซอยหรือสไลด์
(4) การกระทาอื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน เช่น ตัดแต่งทรงผม
เป็นรูปทรงสัญลักษณ์ หรือเป็นลวดลาย
3. กรณีนักเรียนที่ใช้ทรงผมเพื่อประกอบอาชีพ ให้ขออนุญาตทีฝ่ ่ายบริหารกิจการนักเรียน
18.4.2 เสื้อ ใช้ผ้าขาวเนื้อเรียบ ไม่บางจนเกินควร จนมองดูไม่สุภาพ และให้ใส่เสื้อบังทรงสีขาว ไม่ใช้ผ้าดิบ
เป็นเสื้อคอเชิ้ต ปกกว้างไม่เกิน 5 เซนติเมตร มีสาบตลบเข้าด้านใน ใช้กระดุมสีขาวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เซนติเมตร ไม่ต่อไหล่
แขนเสื้อยาวเหนือข้อศอกเพียงเล็กน้อย ปลายบนของแขนเสื้อไม่มีจีบ ส่วนล่างมีจีบข้างละ 3 จีบ ปลายแขนเป็นขอบตลบเข้าข้าง
ใน 3 เซนติเมตร ขนาดความกว้างและความยาวพอเหมาะกับลาตัวผู้สวมใส่ สวมให้ทับชายเสื้อไว้ในขอบกระโปรงให้มองเห็นเข็ม
ขัดได้ชัดเจนรอบด้าน
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18.4.3 กระโปรง ใช้สีกรมท่าเนื้อหนาเรียบ ไม่เป็นมันและไม่มีลวดลายที่เนื้อผ้า กระโปรงต้องเป็นทรงนักเรียน
ขอบเอวกว้าง 3 เซนติเมตร ตีเกล็ดจากขอบกระโปรงลงมาประมาณ 6-12 เซนติเมตร เว้นความกว้างของจีบ
พองาม ไม่เจาะกระเป๋าที่จบี หรือขอบกระโปรงต้องเจาะที่แนวตะเข็บด้านข้าง ความยาวของกระโปรงเพียงคลุมหัวเข่า
ไม่น้อยกว่า 5 ซ.ม. เมื่อยืนตรง (โดยขอบกระโปรงอยู่ทสี่ ะดือ) พับปลายขอบล่างกว้าง 3 เซนติเมตร ปลายบานเหมาะ
กับสภาพของนักเรียน
18.4.3 รองเท้า
เครื่องแบบนักเรียน ให้ใช้รองเท้าหนังสีดา มีสายรัดหลังเท้า ส้นเตี้ย ไม่มีลวดลายไม่ติดโลหะที่พนื้ ห้ามนารองเท้าสาหรับ
เล่นกีฬาหรือรองเท้าอื่นมาใช้กบั เครื่องแบบนักเรียน
ชุดพละ ชุดสี ให้ใช้รองเท้าผ้าใบสีขาว ส้นเตี้ย ไม่มีลวดลาย มีเชือกผูกรองเท้าสีเดียวกับรองเท้าเมื่อผูกกับรองเท้าแล้ว
ไม่รุ่มร่าม ห้ามนารองเท้าอื่นมาใช้กับ ชุดพละ ชุดสี เว้นแต่เป็นร้องเท้ากีฬาที่ใช้เฉพาะวิชาที่เรียนและให้ใช้เฉพาะในคาบเรียนนั้นๆ
18.4.4 ถุงเท้า
เครื่องแบบนักเรียน ให้ใช้ถุงเท้าสีขาว เนื้อเรียบ ไม่บางหรือหนาจนเกินไป ไม่มีลวดลายที่ถุงเท้า ไม่หนาฟู เวลาสวม
ให้พับกว้าง 3 เซนติเมตร และความยาวเหนือข้อเท้าไม่น้อยกว่า 3 เซนติเมตร
ชุดพละ ชุดสี ให้ใช้ถุงเท้าสีขาว เนื้อเรียบ ไม่บางหรือหนาจนเกินไป ไม่มีลวดลายที่ถุงเท้า ไม่หนาฟู เวลาสวมความยาว
เหนือข้อเท้าไม่น้อยกว่า 3 เซนติเมตร
18.4.5 เข็มขัด ใช้เข็มขัดหนังเรียบสีดาไม่มีลวดลายขนาดกว้าง 3-4 เซนติเมตร ความยาวพอประมาณกับสัดส่วน
ของร่างกาย หัวเข็มขัดเป็นชนิดสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีดา และมีปลอกสาหรับสอดสายเข็มขัดสีดา เวลาคาดให้ทับขอบกระโปรง
18.4.6 ชุดกีฬา เสื้อกีฬาและเสื้อสีปัก ชื่อ สกุล ที่อกซ้าย ใช้ด้ายสีน้าเงิน ( ขนาดเดียวกับเสื้อนักเรียน)
กางเกงวอร์มตามที่โรงเรียนกาหนด (ห้ามดัดแปลง) และให้ใส่รองเท้าผ้าใบสีขาว ถุงเท้าสีขาว
18.4.7 กระเป๋าหนังสือ นักเรียนทุกคนต้องใช้เป้และกระเป๋าถือของโรงเรียนในการมาเรียน เว้นแต่นักเรียน
มีสัมภาระมาเรียนในปริมาณมากหรืออุปกรณ์การเรียนเฉพาะ นักเรียนจึงจะสามารถนากระเป๋าแบบอื่นใส่อุปกรณ์ดังกล่าวได้
เพิ่มเติมจากเป้และกระเป๋าถือของโรงเรียน และนักเรียนจะต้องแจ้งฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนทราบทุกครั้งทีน่ ากระเป๋าอื่นมา
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การแต่งกายชุดนักเรียน
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18.5 เครื่องหมายและการปักอักษรย่อของโรงเรียน
เครื่องหมายและอุปกรณ์
1. อักษรย่อของโรงเรียน คือ ส.ป.ร. ปักด้วยไหมสีน้าเงินบนหน้าอกเสื้อด้านขวามือ ประมาณกระดุมเม็ดที่ 2
2. เครื่องหมายแสดงระดับชั้นเป็นเครื่องหมายจุดปักด้วยไหมสีน้าเงิน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ให้ปักจุดเหนืออักษรย่อ ส.ป.ร. บนหน้าอกเสื้อด้านขวามือโดย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
มีเครื่องหมายจุด 1 จุดเหนือ ป.
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
มีเครื่องหมายจุด 2 จุดเหนือ ส.
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
มีเครื่องหมายจุด 3 จุดเหนือ ร.
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ปักจุดที่ปกเสื้อด้านซ้ายมือ โดย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
มีเครื่องหมายจุด 1 จุด
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
มีเครื่องหมายจุด 2 จุด
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
มีเครื่องหมายจุด 3 จุด
3. ชื่อและนามสกุล ของนักเรียน ปักด้วยไหมสีน้าเงิน หน้าอกด้านซ้ายเสื้อประมาณกระดุมเม็ดที่ 2
4. แบบและขนาดตัวอักษร ส.ป.ร. และจุดให้เป็นไปตามแบบและขนาดที่โรงเรียนกาหนด
ปักตัวอักษรย่อ ส.ป.ร. นักเรียนม.ต้น

ปักตัวอักษรย่อ ส.ป.ร. นักเรียนม.ปลาย
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19. ระเบียบการตัดคะแนนความประพฤติ
19.1 การลงโทษนักเรียน
นักเรียนผู้ฝ่าฝืนระเบียบแนวปฏิบัติต่างๆ ที่กาหนดไว้ โรงเรียนจะดาเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา ซึ่งมี 4 สถาน คือ
1. ว่ากล่าวตักเตือน
2. ตัดคะแนนความประพฤติ
3. ทาทัณฑ์บน
4. ทากิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ขอให้นักเรียนโรงเรียนสายปัญญารังสิตทุกคน ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับโรงเรียนโดยเคร่งครัด
นักเรียนคนใดฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน โรงเรียนจาเป็นต้องปฏิบัติตามระเบียบนี้โดยเคร่งครัด
เพื่อรักษาไว้ซึ่งกฎระเบียบ และชื่อเสียงของโรงเรียนสายปัญญารังสิต
19.2 ระเบียบว่าด้วยการควบคุมความประพฤตินักเรียน
เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนสายปัญญารังสิต มีบุคลิกภาพ ความประพฤติและกิริยามารยาทที่ดี เป็นไปตามความต้องการของ
ผู้ปกครอง สังคม และประเทศชาติ โรงเรียนจึงวางระเบียบปฏิบัติไว้ ดังนี้
19.2.1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนสายปัญญารังสิตว่าด้วยการควบคุมความประพฤตินักเรียน
พ.ศ.2563 (ฉบับปรับปรุง 1)”
19.2.2 นับตั้งแต่วันประกาศใช้ระเบียบฉบับนี้ ให้ยกเลิก “ระเบียบปฏิบัติของนักเรียนโรงเรียน
สายปัญญารังสิต พ.ศ.2563” และให้ใช้ระเบียบนี้แทน
19.2.3 ให้รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน รักษาการให้เป็นไปตามนี้
19.2.4 นักเรียนทุกคนของโรงเรียนจะมีคะแนนความประพฤติ คนละ 100 คะแนน ตลอดเวลา
ที่ศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนที่กระทาความผิด หรือฝ่าฝืนระเบียบของ
โรงเรียน จะถูกตัดคะแนนความประพฤติตาม ระเบียบการตัดคะแนนความประพฤติที่แนบท้ายประกาศนี้ และลงโทษ
ในขั้นตอนต่างๆ ดังนี้
1. การว่ากล่าวตักเตือน ใช้ในกรณีที่นักเรียนกระทาความผิดไม่ร้ายแรง ให้ครูที่ปรึกษาแจ้งผู้ปกครอง
ทราบพร้อมอบรมสั่งสอนนักเรียน และลงบันทึกพฤติกรรมไว้เป็นหลักฐาน
2. การตัดคะแนนพฤติกรรม ให้ปฏิบัติตาม “มาตรการการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน
โรงเรียนสายปัญญารังสิต พ.ศ 2563” ดังนี้
3. การทาทัณฑ์บน ใช้ในกรณีที่นักเรียนที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤตินักเรียนนักศึกษา หรือในกรณีที่ทาให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์
ของสถานศึกษา หรือฝ่าฝืนระเบียบของสถานศึกษา หรือได้รับโทษว่ากล่าวตักเตือนแล้ว แต่ยังไม่เข็ดหลาบ
การทาทัณฑ์บนให้ทาเป็นหนังสือ และเชิญครูที่ปรึกษา บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง มาบันทึกรับทราบความผิด
และรับรองการทาทัณฑ์บนไว้เป็นหลักฐาน
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4. การทากิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้ปฏิบัติตามแนวที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด
หรือถูกตัดคะแนนพฤติกรรมมาแล้วดังนี้
4.1 ถ้าถูกตัดคะแนนไม่เกิน 30 คะแนน เชิญครูที่ปรึกษา และบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
มารับทราบ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นเวลา 3 วัน
4.2 ถ้าถูกตัดคะแนนตั้งแต่ 30 คะแนน แต่ไม่ถึง 50 คะแนน เชิญครูที่ปรึกษา
และ บิดา มารดา หรือผู้ปกครองมารับทราบ พร้อมทาทัณฑ์บนและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นเวลา 5 วัน
4.3 ถ้าถูกตัดคะแนนตั้งแต่ 50 คะแนน เป็นต้นไป เชิญครูที่ปรึกษา และบิดา มารดา
หรือผู้ปกครองมารับทราบ พร้อมทาทัณฑ์บนและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นเวลา 10 วัน
4.4 สาหรับการทากิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน ประสาน
กับฝ่ายวิชาการ แจ้งครูที่ปรึกษา และ บิดา มารดา หรือผู้ปกครองให้รับทราบ บันทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน
19.2.5 การตัดคะแนนความประพฤติ ให้ครูทุกท่านสามารถตัดคะแนนได้ โดยให้ครูบันทึกความผิดของ
นักเรียนลงในแบบบันทึกประวัตินักเรียน โดยต้องแจ้งครูที่ปรึกษาทราบแล้วพิจารณาโทษตัดคะแนนตามเกณฑ์การตัด
คะแนนความประพฤติของโรงเรียน การตัดคะแนนความประพฤติทุกครั้ง นักเรียนต้องลงชื่อรับทราบ ในแบบบันทึก
ประวัตินักเรียน
19.2.6 อัตราการตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียนในแต่ละความผิด ให้ถือตามเกณฑ์ “มาตรการ
การตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน พ.ศ.2563” ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
มาตรการการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน พ.ศ.2563
ลาดับที่
1

รายการ
หมวด 1 การเรียน
มาสายโดยไม่มีเหตุผล

ครั้งที่

คะแนนที่ตัด

หมายเหตุ

1-3
4 เป็นต้น
ไป

ตักเตือน
5

- แจ้งผู้ปกครอง
- ครบ 20 คะแนน
เชิญผู้ปกครองทาทัณฑ์บน

หมายเหตุ การมาสาย หมายถึง การมาไม่ทันร้องเพลงชาติ สวดมนต์ และสงบนิ่งแล้ว
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ลาดับที่
2
3

รายการ

4
5
6
7
8
9

ไม่เข้าเรียนในบางคาบ
หนีชั่วโมงโฮมรูม หรือไม่เข้าประชุม
หรือไม่พบอาจารย์ตามที่นัดหมาย
ไม่ตั้งใจเรียน ไม่มีอุปกรณ์ ไม่รับผิดชอบ ฯลฯ
ไม่ส่งใบลา โดยไม่มีเหตุผล
ออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต
ปลอมลายเซ็นผู้ปกครอง , ครู หรือบุคคลอื่น
ปลอมแปลงเอกสารทางราชการ
นาอุปกรณ์สื่อสาร เกม มาเล่นในชั่วโมงเรียน

10

นาอุปกรณ์ไฟฟ้ามาใช้ในโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต

1

ครั้งที่

10
5
20
20
30
10
10

หมวด 2 การแต่งกาย
แต่งกายผิดระเบียบของโรงเรียน
1.1 ไม่ปักอักษรและสัญลักษณ์ของโรงเรียน
1.2 เนื้อผ้าผิดระเบียบ
1.3 ชายเสื้อออกนอกกางเกงหรือกระโปรง
1.4 เอาเสื้อของผู้อื่นมาใส่
1.5 เอาเสื้อของตนเองให้ผู้อื่นใส่
1.6 ใส่กางเกง กระโปรง ถุงเท้า สั้นผิดรูปแบบ
หรือตัดแต่งรูปทรง ผิดจากเกณฑ์
ของทางโรงเรียน จนดูไม่เหมาะสม

2

ใส่เครื่องประดับ หรือใช้เครื่องสาอาง แต่งหน้า
ทาผม ไว้เล็บ

3

ผมผิดระเบียบจากทีโ่ รงเรียนกาหนด

คะแนนที่ตัด
10
10

หมายเหตุ

- เชิญผู้ปกครอง
- เชิญผู้ปกครอง
- เชิญผู้ปกครอง
- ริบและให้นักเรียน
มารับคืนหลังเลิกเรียน
- ริบและเชิญผูป้ กครองมา
รับคืนพร้อมปรับ 100 บาท

5

- กระทาผิดซ้าครั้งที่ 2
เป็นต้นไปให้ตัดครั้งละ
10 คะแนน
ถ้าเป็นของมีค่าให้ริบ
และเชิญผูป้ กครองมารับคืน

10

- ถ้าเป็นของมีค่าให้ริบ
และเชิญผูป้ กครองมารับคืน

แก้ไขง่าย

10

แก้ไขยาก

20

- วันต่อมาต้องตัดให้
เรียบร้อย
- เชิญผู้ปกครอง

หมายเหตุ นักเรียนทุกคนที่แต่งกายเครื่องแบบนักเรียน ต้องอยู่ในสภาพถูกระเบียบตลอดเวลา ทั้งใน
และนอกบริเวณโรงเรียน

22
ลาดับที่
1
2
3
4
5

รายการ
หมวด 3 ความประพฤติ
ไม่ส่งเอกสารโรงเรียนให้ผู้ปกครอง
แสดงท่าทาง หรือมีกิริยาวาจา ก้าวร้าวต่อครู
ขโมย เจตนาขโมย ยักยอก หรือขู่กรรโชกทรัพย์สิน

6
7

สูบบุหรี่ในสถานศึกษา หรือมีบุหรี่ในครอบครอง
สูบบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษา หรือมีบุหรี่ไฟฟ้า
ในครอบครอง
ดื่มแอลกอฮอล์ตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เสพยาเสพติดตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ

8

เล่นการพนันตาม พ.ร.บ.การพนัน

9

กลั่นแกล้ง หรือทาลายทรัพย์สนิ ของคนอื่น
หรือของโรงเรียน
เข้าไปในสถานทีต่ ้องห้ามตามประกาศของ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ 132
แสดงกิริยา วาจา ทีไ่ ม่สุภาพ ไม่เหมาะสม
ในที่สาธารณะ
ยุยงให้เกิดความแตกแยกความสามัคคี
ต่อต้านระเบียบวินัยของโรงเรียน
มีความประพฤติส่อไปในทางชู้สาว
มีพฤติกรรมชู้สาว หรืออนาจาร
กลั่นแกล้ง รังแก ขู่เข็ญ บีบบังคับ หรือการ
กระทาอื่นใด ทั้งโดยวาจา และการกระทาต่อ
ผู้อ่อนแอกว่า
ทาร้ายร่างกายผู้อื่น
ทะเลาะวิวาทกับเพื่อนนักเรียนด้วยกันตัวต่อตัว
ด้วยเหตุผลเฉพาะหน้า
ทะเลาะวิวาทกับเพื่อนนักเรียนด้วยกันเป็นหมู่พวก
ทะเลาะวิวาทกับนักเรียนโรงเรียนอื่นหรือบุคคล
ภายนอก ทาให้เสื่อมเสียชื่อเสียงโรงเรียน
ชักชวนบุคคลภายนอกมาก่อการทะเลาะวิวาท
ภายในโรงเรียน

10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21

ครั้งที่

คะแนนที่ตัด

1
2

5
30
30
50
20
30

- เชิญผู้ปกครอง
- เชิญผู้ปกครอง
- เชิญผู้ปกครอง
- เชิญผู้ปกครอง
- เชิญผู้ปกครอง

1
2

20
30
50
20

- เชิญผู้ปกครอง
- เชิญผู้ปกครอง
- เชิญผู้ปกครอง
- เชิญผู้ปกครอง

30

- เชิญผู้ปกครอง
และชดใช้คา่ เสียหาย
- เชิญผู้ปกครอง

20

หมายเหตุ

10
30
20
20
50
30

- เชิญผู้ปกครอง
- เชิญผู้ปกครอง
- เชิญผู้ปกครอง
- เชิญผู้ปกครอง
- เชิญผู้ปกครอง

50
20

- เชิญผู้ปกครอง
- เชิญผู้ปกครอง

40
50

- เชิญผู้ปกครอง
- เชิญผู้ปกครอง

50

- เชิญผู้ปกครอง

หมายเหตุ ความผิด ข้อ 4,5,6,7,8 ให้ครูพิจารณาริบทาลายของกลาง หรือส่งต่อเจ้าหน้าที่ตารวจเพื่อดาเนินคดีตามกฎหมาย

23
ลาดับที่
1
2
3
4

1

2
3

4
5

รายการ
หมวด 4 การรักษาความสะอาด
ก่อให้เกิดความสกปรกภายในโรงเรียน
เช่น เศษกระดาษ ถุงพลาสติก เศษขยะมูลฝอย ฯลฯ
นาอาหารขึ้นไปรับประทานบนอาคารเรียน
ขีดเขียนข้อความต่าง ๆ ลงบนเสื้อ
และกางเกงของนักเรียนเอง หรือของเพื่อน
ขีดเขียนข้อความ หรือรูปภาพบนฝาผนัง
หรือสิ่งก่อสร้างของโรงเรียน
หมวด 5 เบ็ดเตล็ด
ฝ่าฝืน และไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน
เช่น การไม่ทาความเคารพ การวิ่งเล่นบนอาคารเรียน
เล่นกีฬาบนอาคารเรียน เล่นกีฬาในพื้นที่ไม่เหมาะสม
ส่งเสียงดังทาให้เดือดร้อนราคาญ ขับขี่ยานพาหนะ
อย่างรวดเร็ว และเสียงดังภายในบริเวณโรงเรียน
ไม่พกบัตรประจาตัวนักเรียน ฯลฯ
โรงเรียนเชิญผู้ปกครอง แต่ไม่มาพบ ตามกาหนด
ในกรณีที่นาสื่อไปใช้ไม่เหมาะสม และทาให้เสื่อมเสีย
ชื่อเสียงทั้งแก่บุคคล และองค์กรตาม
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ
เล่นประทัด ดอกไม้ไฟ วัตถุระเบิด
หรือมีวัตถุดังกล่าวไว้ในครอบครอง
พกพาอาวุธมาโรงเรียน

ครั้งที่

คะแนนที่ตัด หมายเหตุ
5
5
10
20

- ริบของให้ผู้ปกครอง
มารับคืน
- เชิญผู้ปกครอง
และชดใช้คา่ เสียหาย

5

5
10 - 50

20
30 - 50

- เชิญผู้ปกครองอีกครั้ง
โดยจดหมายลงทะเบียน
- เชิญผู้ปกครอง

- ริบ ทาลาย
- ริบของให้ผู้ปกครองมารับคืน

19.2.8 บทสรุปการลงโทษ และการรับรองความประพฤติ
1. นักเรียนที่ถูกหักคะแนนความประพฤติ ตั้งแต่ 20 คะแนนขึ้นไป ให้ปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาตนเอง
2. นักเรียนที่ถูกหักคะแนนความประพฤติ ตั้งแต่ 30 คะแนนขึ้นไป ให้ปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาโรงเรียน
3. นักเรียนที่ถูกหักคะแนนความประพฤติ ตั้งแต่ 40 คะแนนขึ้นไป ให้เข้าร่วมอบรม
กิจกรรมค่ายพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนในการเสริมสร้างทักษะการดาเนินชีวิต

24
19.2.7 การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน
1. กิจกรรมพัฒนาตนเอง
- นักเรียนแต่งกายให้ถูกระเบียบของโรงเรียน โดยให้มารายงานตัวทุกวัน มีกาหนด 7 วัน
- ต้องมีเพื่อน (Buddy) ดูแลพฤติกรรม มีกาหนด 5 วัน
- สวดมนต์ พร้อมนั่งสมาธิ มีกาหนด 5 วัน
- อ่านหนังสือตามที่ครูมอบหมาย
- กิจกรรมอื่นๆ ตามที่ครูฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนเห็นสมควร
2. กิจกรรมพัฒนาโรงเรียน
- ทาความสะอาดบริเวณโรงเรียน
- ทาความสะอาดห้องเรียนและห้องพักครู
- เช็ดกระจกห้องที่ได้รับมอบหมาย
- เก็บขยะโดยรอบโรงเรียนหรือบริเวณที่กาหนด
- ทาหน้าที่ดูแลความสะอาดบริเวณห้องน้าพร้อมรายงานการปฏิบัติหน้าที่
- ทาหน้าที่แนะนาให้นักเรียนปฏิบัติตามระเบียบของการใช้โรงอาหาร
เช่น แนะนาการใช้ภาชนะ การนาไปเก็บ การนาขวดน้าไปทิ้งให้ถูกที่
- กิจกรรมอื่นๆ ตามที่ครูฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนเห็นสมควร
3. ค่ายพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนในการเสริมสร้างทักษะการดาเนินชีวิต
กิจกรรมที่ 1 การสร้างเป้าหมายในชีวิต
กิจกรรมที่ 2 พบนักจิตวิทยา
กิจกรรมที่ 3 การเสริมสร้างวินัย
กิจกรรมที่ 4 ทักษะการปฏิเสธ
กิจกรรมที่ 5 ถอดบทเรียนจากภัยสังคม
กิจกรรมที่ 6 สารวจความถนัดและความสนใจ
กิจกรรมที่ 7 ค้นหาปัญหาและคาตอบของตนเอง
กิจกรรมที่ 8 ชมวีดีโอตัวอย่างชีวิตที่ต้องสู้
กิจกรรมที่ 9 ฝึกสมาธิ
กิจกรรมที่ 10 การวางแผนชีวิตครอบครัว
กิจกรรมที่ 11 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตจริง
กิจกรรมที่ 12 พัฒนาโรงเรียน
กิจกรรมอื่นๆ ตามที่ครูฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนเห็นสมควร

25
20. การเพิ่มคะแนนความประพฤติ
20.1 การเพิ่มคะแนนความประพฤติ นักเรียนที่ต้องการเพิ่มคะแนนความประพฤติ สามารถขอรับแบบบันทึกการ
ปฏิบัติกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ได้ที่ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน และปฏิบัติกิจกรรมต่างๆตามที่ครูกาหนด
เช่น การบาเพ็ญประโยชน์ จิตอาสา การช่วยเหลือสังคม ฯลฯ โดยในหนึ่งภาคเรียนนักเรียนขอเพิ่มคะแนนได้ภาคเรียนละ
ไม่เกิน 15 คะแนน และหากนักเรียนกระทาผิดระเบียบซ้าซาก หรือผิดระเบียบอื่นๆ จะถือว่านักเรียนไม่หลาบจา
ไม่สานึกในความผิดตน จะถือว่าการบาเพ็ญประโยชน์ดังกล่าวเป็นโมฆะ
20.1 อัตราการการเพิ่มคะแนนความประพฤติ
1. เพิ่ม 5 คะแนน
- ช่วยรักษาความสะอาดของโรงเรียน
- เก็บสิ่งของมีค่า หรือเงินได้ไม่เกิน 100 บาท
- ช่วยระงับยับยั้ง การทะเลาะวิวาทของเพื่อนนักเรียน
2. เพิ่ม 10 คะแนน
- ช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียน
- เก็บสิ่งของมีค่า หรือเงินได้ไม่เกิน 100 - 300 บาท
- ชี้ช่องทาง แจ้งแหล่งอบายมุข หรือแจ้งชื่อผู้กระทาความผิด ทาความเสียหาย
ให้กับโรงเรียน และส่วนรวม ให้ครูทราบ
- นักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.50 - 3.75 ในปีนั้นๆ
3. เพิ่ม 15 คะแนน
- นาชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน
- เก็บสิ่งของมีค่า หรือเงินได้ไม่เกิน 301 -600 บาท
- นักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.76-4.00 ในปีนั้นๆ
4. เพิ่ม 20 คะแนน
- นาชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน ทาให้บุคคลภายนอกรู้จักเชื่อถือนิยมยกย่อง
- เก็บสิ่งของมีค่า หรือเงินได้ตั้งแต่ 601 บาทขึ้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2563

(นายวีระพงค์ ประดิษฐ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนสายปัญญารังสิต

