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ระเบียบโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 
ว่าด้วยวินัยและความประพฤติ พุทธศักราช 2563 

 

 โดยที ่โรงเร ียนกาวิละวิทยาลัยมีความประสงค์ให้น ักเร ียนตั ้งใจศึกษาเล่าเรียน                               
มีความประพฤติเรียบร้อยถูกต้องตามความเหมาะสมกับสภาพของนักเรียน เป็นผู้มีศีลธรรมอันดีงาม 
มีวินัยเหมาะสมกับการเป็นนักเรียนที่ดี  อยู่ในระเบียบประเพณีและกฎหมายบ้านเมือง  ทั้งนี้เพื่อให้
เกิดความสงบเรียบร้อยขึ้นในโรงเรียน  อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช 
2546  ให้ไว้  ณ วันที่ 24 กันยายน พุทธศักราช 2546  หมวด 7  เรื่องการส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนนักศึกษา  และกฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยความประพฤติความนักเรียนและนักศึกษา
พุทธศักราช 2547  จึงให้มีระเบียบโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย  ว่าด้วยวินัยและความประพฤตินักเรยีน 
พ.ศ. 2563  ดังนี้ 
 

หมวดทั่วไป 
 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ว่าด้วยวินัยและความประพฤติ
นักเรียนพุทธศักราช 2563”  
 ข้อ 2 ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป  ระเบียบโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย              
ฉบับใดขัดแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบฉบับนี้แทน 
 ข้อ 3 “นักเรียน” หมายถึง นักเรียนโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 
 ข้อ 4 “คณะกรรมการการช่วยเหลือนักเรียน” หมายถึง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ-
ศึกษาของโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยที่ได้รับการแต่งตั้งจากโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ซึ่งได้แก่ 
  4.1  รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 
  4.2  ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 
  4.3  ครูหัวหน้าระดับชั้น 
  4.4  ครูประจำชั้น หรือพ่อครู - แม่ครู 
  4.5  หัวหน้างานหลักในฝ่ายกิจการนักเรียน 
 ข้อ 5 ครูระเบียบวินัย  หมายถึง  ครูหรือบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ
หน้าที่ในงานสารวัตรนักเรียน  โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย  ในปีการศึกษานั้น 
 ข้อ 6 “การลงโทษ” หมายถึง การลงโทษนักเรียนที่ประพฤติผิดตามระเบียบกฎกระทรวง
ศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียน พ.ศ. 2538  ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก
พุทธศักราช 2546 มาตรา 65  วรรค 3 
 ข้อ 7  ขั้นการลงโทษแก่นักเรียนที่กระทำผิดมี 6 สถาน ดังนี้ 
  7.1  ว่ากล่าวตักเตือน  จำนวน 1 ครั้ง 
   7.1.1  กรณีนี้เป็นความผิดขัน้เบา (หากกระทำผิดในกรณีเดียวกันเป็นครั้งที่ 2                     
จะถูกตัดคะแนนความประพฤติทันที) 
   7.1.2  กรณีเป็นความผิดขั้นกลางและขั้นหนัก  จะถูกตัดคะแนนความประพฤติทันที 
  7.2  ตัดคะแนนความประพฤติ  ถูกตัดคะแนนรวมระหว่าง 5 - 25 คะแนน 
  7.3  ทำกิจกรรม(พัฒนา)  ถูกตัดคะแนนรวมระหว่าง 30 - 40 คะแนน 
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  7.4  ทำทัณฑ์บน   ถูกตัดคะแนนรวมระหว่าง 45 - 55 คะแนน 
  7.5  ส่งต่อภายใน   ถูกตัดคะแนนรวมระหว่าง 60 - 85 คะแนน 
  7.6  ส่งต่อภายนอก   ถูกตัดคะแนนรวมระหว่าง 90 - 100 คะแนน 
 
 ข้อ 8  “คะแนนความประพฤติ” หมายถึง คะแนนความประพฤติ ที่โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย  
ให้แก่นักเรียนคนละ 100 คะแนน  เมื่อนักเรียนเข้าเรียน  จนจบการศึกษาในโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 
 ข้อ 9  ให้ผู้อำนวยการ  รองผู้อำนวยการ  ครูระเบียบวินัย และครูทุกคน มีอำนาจลงโทษ
พิจารณาตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนตามพฤติกรรมความผิด และให้คะแนนเพ่ิมเติมตามระดับ
ความดี แล้วส่งหลักฐานไปยังครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับชั้นรับทราบ ตามแบบฟอร์มของฝ่าย
กิจการนักเรียน 
 ข้อ 10 การพิจารณาคะแนนส่วนตัวนักเรียนมีวิธีดังนี้ 
  10.1  ตั้งเกณฑ์คะแนนความประพฤติของนักเรียนไว้ 100 คะแนน 
  10.2  นักเรียนทุกคน มีทะเบียนประวัติความประพฤติท่ีงานกิจการนักเรียนเพ่ือรวบรวม
คะแนนที่ถูกตัดหรือเพ่ิม 
  10.3  คะแนนที่ถูกตัดหรือเพ่ิมจะสะสมทุกปีการศึกษา 
  10.4  การตัดคะแนนหรือเพ่ิมคะแนนจะถูกยกเลิกเม่ือนักเรียนเรียนจบระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ข้อ 11 ให้ผู้อำนวยการโรงเรียนรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้  และมีอำนาจตีความ           
และวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
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หมวดที่ 1  ระเบียบการแต่งกายนักเรียน 
 

ระดับชั้น ม.ต้น ชาย และ ม.ปลาย ชาย 
 แบบการแต่งกายและทรงผม นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
 1. เสื้อ  เสื้อปกเชิ้ต เนื้อผ้าขาวเรียบไม่บางเกินควร ตัดตัวตรงไม่ รัดรูปไม่เกล็ดแขนสั้น  
เหนือศอกมีสาบที่อกตลบออกด้านนอก ใช้กระดุมสีขาวมีกระเป๋าที่อกด้านซ้าย 1 กระเป๋าขนาด
พอเหมาะกับตัวเสื้อ 
 2. กางเกง ใช้สีกรมท่า ขาสั้น ปลายขาสูงเหนือเข่า (วัดจากกลางสะบ้า) ประมาณ 5 ซม . 
ส่วนกว้างของขา กางเกงเมื ่อยืนตรง ส่วนกว้าง ห่างขาประมาณ 8 -12 ซม. ขาพับเข้าข้างใน                 
มีกระเป๋าข้างใน มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้างละ 1 กระเป๋าด้านหน้ามีจีบข้างละ 2 จีบ ไม่มีกระเป๋า
ด้านหลัง ขอบเอวมีหูสำหรับร้อยเข็มขัดเมื่อสวมให้ขอบเอวอยู่ที่ระดับเอว จะต้องสวมทับชายเสื้อไว้ให้
เรียบร้อยจนสามารถมองเห็นเข็มขัดได้ 
 3. เครื ่องหมายการปัก  ปักตราโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยสีแสด ด้านขวามือ เหนือรหัส
ประจำตัวเล็กน้อย (ขอแบบตราโรงเรียนที่ห้องกิจการนักเรียน) ปักดาวตามระดับชั้นด้วยสีแสด  
 4. เข็มขัด  ใช้หนังสีดำ ไม่มีลวดลาย ความกว้าง 3-4 เซนติเมตร หัวเข็มขัดเป็นโลหะ            
สีเง ินของโรงเรียน มีปลอกหนังสีดำ 1 ปลอก สำหรับสอดปลายเข็มขัดให้คาดกับกางเกงโดย              
ร้อยเข้ากับหูกางเกงเรียบร้อย 
 5. ถุงเท้า  ขาวเรียบ ตามแบบที่โรงเรียนกำหนด  ความยาวเหนือตาตุ่มประมาณ 2 นิ้ว            
ห้ามใส่ถุงเท้าที่ทำด้วยลูกฟูกหรือถุงเท้าสั้นต่ำกว่าตาตุ่ม   
 6. รองเท้า  ใช้รองเท้าผ้าใบสีดำไม่มีลวดลาย 
 7. กระดุม  ใช้กระดุมสีขาว 
 8. ทรงผม  

    -  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ไว้ทรงผมด้านข้างและด้านหลังสั้นเกรียน  ด้านบน
และด้านหน้ายาวไม่เกิน 4 เซนติเมตร 
    -  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ไว้ทรงผมรองทรงสูงครึ่งศรีษะขึ้นไป  ด้านข้างและ
ด้านหลังต้องไม่เลยตีนผม  ด้านบนและด้านหน้ายาวไม่เกิน 4 เซนติเมตร 

 
หมายเหตุ: 

- เสื้อนักเรียนชาย ม.ต้นและม.ปลาย ใช้ปักดาวตามจำนวนระดับชั้น (ด้ายสีแสด)              
ที่ปกเสื้อด้านซ้าย ม.1,4 ปัก 1 ดวง  ม.2,5 ปัก 2 ดวง  ม.3,6 ปัก 3 ดวง 

- เครื่องหมาย  
ม.ต้น ปักตราพระเจ้ากาวิละ  หน้าอกด้านขวา  เหนืออักษรย่อ ก.ว. 

 ม.ปลาย  ติดเข็มตราโรงเรียน  หน้าอกด้านขวา  เหนืออักษรย่อ ก.ว. 
- ปักชื่อ – สกุล  หน้าอกด้านซ้าย ระดับเดียวกับอักษรย่อ ก.ว. 
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ระดับชั้น ม. ต้น หญิง 
 1. เสื้อ ใช้เป็นผ้าขาวเรียบไม่บางเกินควร ปกคอบัว แขนยาวเพียงเหนือศอก มีกระเป๋า                       
ที่ชายเสื้อ ด้านขวา 
 2. กระโปรง สีกรมท่า เนื ้อเรียบ ไม่มีลวดลาย ด้านหน้า – ด้านหลัง จีบข้างละ 3 จีบ             
หันจีบออกด้านนอก ตีเกล็ดจากขอบกระโปรงลงมา 3.5 นิ้ว หรือ 9 ซม.  จีบกระโปรงให้ซ้อนลึก                
ไม่ต่ำกว่า 1 นิ้ว วัดระยะความกว้างตรงกลางพองาม ความยาวของกระโปรงให้คลุมเข่าแต่ยาว                   
ไม่เกิน ครึ่งน่อง 
 3. ผ้าผูกคอ  ให้ใช้สีเดียวกับกระโปรงตามท่ีโรงเรียนกำหนด 
 4. เครื ่องหมายการปัก  ปักตราโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยสีแสดด้านขวามือเหนือรหัส
ประจำตัวเล็กน้อย (ขอแบบตราโรงเรียนที่ห้องกิจการนักเรียน) 
 5. ถุงเท้า  ขาวเรียบ ตามแบบที่โรงเรียนกำหนด  ความยาวเหนือตาตุ่มประมาณ 2 นิ้ว            
ห้ามใส่ถุงเท้าที่ทำด้วยลูกฟูกหรือถุงเท้าสั้นต่ำกว่าตาตุ่ม 
 6. รองเท้า รองเท้าหนังสีดำ ชนิดมีสายรัดหลังเท้า ไม่มีลวดลาย 
 7. กระดุม  ใช้กระดุมสีขาว 
 8. ทรงผม   

  8.1 ในกรณีไว้ผมยาว  ให้ถักเปีย 2 หางจากบนศรีษะลงมา ความยาวปลายผมที่
เหลือไม่เกิน 10 เซนติเมตร  ผูกโบว์สีกรมท่า  ขนาดกว้าง 2.5 เซนติเมตรหรือ 1 นิ้ว  ถ้าใช้
กิ๊บให้ใช้กิ๊บสีดำติดให้เรียบร้อย 

  8.2  ในกรณีไว้ผมสั้น  ปลายผมด้านข้างและด้านหลังยาวไม่เกินระดับคางและยาว
เสมอกัน  ถ้าใช้กิ๊บให้ใช้กิ๊บสีดำติดให้เรียบร้อย 

  8.3 ในกรณีไว้ผมหน้าม้า  ปลายผมหน้าม้าอยู่ระดับเหนือค้ิว 

 9. ไม่แต่งหน้า  ไม่เขียนคิ้ว/ไม่ทำค้ิวถาวร  ไม่ทาปากหรือสักปากถาวร ไม่ติดขนตาปลอม 
 10. เล็บมือ  ตัดสั้น  และไม่ทำสีเล็บ  
 11.  ไม่ใส่เครื่องประดับใด ๆ ยกเว้นนาฬิกา     
 
 
หมายเหตุ: 

- เสื้อนักเรียนหญิง ม.ต้น ใช้ปักดาวตามจำนวนระดับชั้น (ด้ายสีแสด) ที่ปกเสื้อด้านซ้าย  
ม.1 ปัก 1 ดวง, ม.2 ปัก 2 ดวง, ม.3 ปัก 3 ดวง 

- เครื่องหมาย ม.ต้น ปักตราพระเจ้ากาวิละ  หน้าอกด้านขวา  เหนืออักษรย่อ ก.ว. 
- ปักชื่อ – สกุล  หน้าอกด้านซ้าย ระดับเดียวกับอักษรย่อ ก.ว. 
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ระดับชั้น ม.ปลายหญิง  
 1. เสื้อ  ใช้ผ้าขาวเรียบไม่บางเกินควร ตัดแบบคอปกเชิ้ตผ่าหน้าตลอด มีสาบตลบออกนอก
กว้างประมาณ 3 ซม. ความกว้างของเสื ้อพอเหมาะกับตัวไม่ร ัดร ูปและไม่หลวมจนเกินควร                  
ไม่มีเกล็ดเสื ้อ เวลาสวมใส่ใช้ชายเสื้อสอดไว้ในกระโปรงให้เรียบร้อยจนสามารถมองเห็นเข็มขัด            
เสื้อชั้นในให้ใช้ เฉพาะสีขาวเท่านั้น กรณีท่ีสวมเสื้อชั้นในด้านหลังเล็กต้องสวมเสื้อทับ อีกตัวหนึ่ง 
 2. กระโปรง  สีกรมท่า เนื้อเรียบ ไม่มีลวดลาย ด้านหน้า – ด้านหลัง จีบข้างละ 3 จีบ                  
หันจีบออกด้านนอก ตีเกล็ดจากขอบกระโปรงลงมา 3.5 นิ้ว หรือ 9 ซม. จีบกระโปรงให้ซ้อนลึก             
ไม่ต่ำกว่า 1 นิ้ว  วัดระยะความกว้างตรงกลางพองาม ความยาวของกระโปรงให้คลุมเข่าแต่ยาวไม่เกิน
ครึ่งน่อง 
 4. เครื่องหมาย  ติดเข็มตราโรงเรียน  หน้าอกด้านขวาเหนือตัวอักษร ก.ว. 
 5. ถุงเท้า  ขาวเรียบ ตามแบบที่โรงเรียนกำหนด  ความยาวเหนือตาตุ่มประมาณ 2 นิ้ว            
ห้ามใส่ถุงเท้าที่ทำด้วยลูกฟูกหรือถุงเท้าสั้นต่ำกว่าตาตุ่ม 
 6. รองเท้า  รองเท้าหนังสีดำ ชนิดมีสายรัดหลังเท้า ไม่มีลวดลาย 
 7. ทรงผม   

  7.1 ในกรณีไว้ผมยาว  ให้รวบมัดผมไว้ตรงกึ่งกลางศรีษะด้านหลัง  ผูกโบว์สีขาว 

ขนาดกว้าง 2.5 เซนติเมตรหรือ 1 นิ้ว  ถ้าใช้กิ๊บให้ใช้กิ๊บสีดำติดให้เรียบร้อย 

  7.2 ในกรณีไว้ผมสั้น  ปลายผมด้านข้างและด้านหลังยาวเกินระดับคางได้ไม่เกิน 1 นิ้ว 
และยาวเสมอกัน ถ้าใช้กิ๊บให้ใช้กิ๊บสีดำติดให้เรียบร้อย 

  7.3 ในกรณีไว้ผมหน้าม้า  ปลายผมหน้าม้าอยู่ระดับเหนือค้ิว 
 8. ไม่แต่งหน้า  ไม่เขียนคิ้ว/ไม่ทำค้ิวถาวร  ไม่ทาปากหรือสักปากถาวร ไม่ติดขนตาปลอม 
 9. เล็บมือ  ตัดสั้น  และไม่ทำสีเล็บ  
 10.  ไม่ใส่เครื่องประดับใด ๆ ยกเว้นนาฬิกา   
 
หมายเหตุ: 

- เสื้อนักเรียนหญิง ม.ต้น ใช้ปักดาวตามจำนวนระดับชั้น (ด้ายสีแสด) ที่ปกเสื้อด้านซ้าย  
ม.4 ปัก 1 ดวง, ม.5 ปัก 2 ดวง, ม.6 ปัก 3 ดวง 

- เครื่องหมาย  ม.ปลาย  ติดเข็มตราโรงเรียน  หน้าอกด้านขวา  เหนืออักษรย่อ ก.ว. 
- ปักชื่อ – สกุล  หน้าอกด้านซ้าย ระดับเดียวกับอักษรย่อ ก.ว. 
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ตัวอย่าง  แบบการปักเสื้อของนักเรียน 
 

เสื้อนักเรียน ม.ต้นชาย 
ด้านขวา 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            
  ปักตราโรงเรียนสีแสด 
         ก.ว.    สีน้ำเงินเข้ม 
       12345    สีน้ำเงินเข้ม 

ด้านซ้าย 
 

สีน้ำเงินเข้ม →        สมชาย  คุณธรรมงาม 
 

เสื้อนักเรียน ม.ต้นหญิง 
ด้านขวา 

   ปักตราโรงเรียนสีแสด 
         ก.ว.    สีน้ำเงินเข้ม 
       12346    สีน้ำเงินเข้ม 

ด้านซ้าย 
 
 
 
 
 
 

สีน้ำเงินเข้ม →        สมหญิง  มารยาทงาม 
เสื้อนักเรียน ม.ปลายชาย 

ด้านขวา 

   ตดิเขม็ตราโรงเรยีน 
         ก.ว.    สีน้ำเงินเข้ม 
       12347    สีน้ำเงินเข้ม 

ด้านซ้าย 
 

สีน้ำเงินเข้ม →           สมพร  สงา่งาม 
 

เสื้อนักเรียน ม.ปลายหญงิ 
ด้านขวา 

   ตดิเขม็ตราโรงเรยีน 
         ก.ว.    สีน้ำเงินเข้ม 
       12348    สีน้ำเงินเข้ม 

ด้านซ้าย 
 
 
 
 
 
 

สีน้ำเงินเข้ม →        สิริลักษณ ์ คุณลักษณะงาม 
 

หมายเหต ุ 1. เสื้อนักเรียนชาย ปักดาวสแีสดที่ปกเสื้อด้านซ้าย   
 2. เสื้อนักเรียนหญิง ปักดาวสแีสดทีป่กเสื้อด้านซ้าย 
 3. เสื้อนักเรียนหญิง ม.ต้น – ม.ปลาย ไม่เหมือนกัน  
 4. เสื้อนักเรียนหญิง ม.ต้น มีกระเปา๋ (ด้านล่าง) ม.ปลายหญงิไม่มีกระเป๋า 
 5. คอเสื้อนักเรียนหญิง ม.ต้นแตกต่างจากนักเรียนหญิง ม.ปลาย 

 
 
 

กระเป๋า 

กระเป๋า 
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เครื่องแบบพลศึกษานักเรียนหญิง – ชาย มัธยมศึกษาตอนต้น – ตอนปลาย  
 1.  เสื้อฝึกพลศึกษา ม.ต้น  และ ม.ปลาย  ใช้เสื้อชุดพละตามท่ีโรงเรียนกำหนด 
 2.  รองเท้าผ้าใบผูกเชือก  สีขาวล้วนและสีดำล้วน 
 3.  ถุงเท้า สีขาวแบบนักเรียน ตามแบบท่ีโรงเรียนกำหนด 
 4.  เสื้อแจกเก็ตแขนยาว (เสื้อกันหนาว) ใช้ตามแบบที่ โรงเรยีนกำหนด 
 
เครื่องแบบลูกเสือ, ยุวกาชาด และนักศึกษาวิชาทหาร 
 เป็นแบบฟอร์มตามระเบียบที่กำหนดไว้ทุกประการ 
 
 
กระเป๋านักเรียน 
 ตามแบบท่ีโรงเรียนกำหนด มีสัญลักษณ์ของโรงเรียนติดอยู่ กระเป๋าเป้สีดำ มีตราสัญลักษณ์
ของโรงเรียนติดอยู่ด้านหน้ากระเป๋า 
 
 
เครื่องแบบชุดพื้นเมือง 

1. แต่งกายชุดพ้ืนเมืองทุกวันศุกร์ ตามระเบียบทีโ่รงเรียนที่กำหนด 
2. รองเท้าสำหรับชุดพ้ืนเมือง  ตามแบบท่ีโรงเรียนกำหนด 

- นักเรียนชาย  รองเท้าแตะแบบสวมสีดำ (ไม่ใช่รองเท้าฟองน้ำ)  
- นักเรียนหญิง  รองเท้าหุ้มส้นสีดำ (ไม่มีส้นหรือส้นสูงไม่เกิน 1 นิ้ว)  
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หมวดที่ 2 
ว่าด้วยการมาโรงเรียน  และการออกนอกบริเวณโรงเรียน 

 
ข้อ 1   นักเรียนต้องเดินทางมาถึงโรงเรียนก่อนเวลา 07.45 น.  เพ่ือร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ตามแนว

ปฎิบัติประจำวันเรียนของโรงเรียน 
 
ข้อ 2   นักเรียนที่เดินทางมาโรงเรียนโดยรถจักรยานยนต์เป็นพาหนะ  ต้องมีใบอนุญาตขับขี่และสวม 
 หมวกนิรภัยทุกครั้ง 
 
ข้อ 3 รถจักรยานยนต์ที่นักเรียนใช้เป็นพาหนะเดินทางมาโรงเรียนต้องไม่มีการดัดแปลงใด ๆ ทั้งสิ้น 

และปฎิบัติตนตามระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการจราจรทางบกโดยเคร่งครัด 
 
ข้อ 4 นักเรียนควรเดินทางกลับบ้านโดยออกจากโรงเรียนไม่เกิน 16.30 น.  ยกเว้นมีกิจกรรมพิเศษ 
 และต้องมีครูควบคุมดูแล 
 
ข้อ 5 นักเรียนที่จะเดินทางมาโรงเรียนในวันที่ไม่เปิดทำการเรียนการสอนต้องได้รับอนุญาตจากครู 
 และผู้ปกครองทุกครั้ง 
 
ข้อ 6   นักเรียนที่มีความจำเป็นต้องออกนอกบริเวณโรงเรียนต้องได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการหรือ 
 รองผู้อำนวยการ  หรือหัวหน้าระดับหรือครูที่ปรึกษา  และรับบัตรอนุญาตออกนอกบริเวณ 
 โรงเรียนได้ที่หัวหน้าระดับชั้น  โดยมีผู้ปกครองนักเรียนรับทราบทุกกรณี 
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หมวดที่ 3 
ว่าด้วยการควบคุมความประพฤติ  และการพิจารณาลงโทษนักเรียน 

 

ข้อ 1  การกระทำต่อไปนี้ถือว่าเป็นการกระทำผิดระเบียบวินัยของโรงเรียน และต้องถูก 
ตัดคะแนนความประพฤติ  ดังนี้ 

พฤติกรรมกระทำผิด 
ขั้นเบา 
ถูกหัก 

5 คะแนน 

ขั้นกลาง 
ถูกหัก 

10 คะแนน 

ขั้นหนัก 
ถูกหัก 

15 คะแนน 

ขั้นร้ายแรง 
ถูกหัก 

20 คะแนน 

ขั้นร้ายแรงมาก 
ถูกหัก 

30–100 คะแนน 
1. พฤติกรรมการแต่งกาย      
1.1  ใส่เสื้อนักเรียนไม่ปักชื่อโรงเรียน      
1.2  ไม่ติดเข็มตราโรงเรียน      
1.3  ใส่เสื้อนักเรียนของผู้อื่นมาโรงเรียน      
1.4  ปล่อยเสื้ออกนอกกางเกง/กระโปรง 
      หรือปล่อยปิดเข็มขัด 

     

1.5   เจตนาเหยียบสน้รองเท้า      
1.6   ไม่ใส่ชุดพละ/ลูกเสือ/ยุวกาชาด/ 
        นศท. มาโรงเรียนตามกำหนด 

     

1.7   ใส่ชุดพละมาเรียนโดยไม่มชีั่วโมงเรียน      
1.8   ไม่สวมเสื้อทับชั้นใน (นักเรียนหญิง)      
1.9  สวมใส่เครื่องประดับมาโรงเรียน      
1.10  ทรงผมผิดระเบียบชายไว้ยาว/ 
       หญิงปล่อยไม่รวบมดัให้เรียบร้อย 

     

1.11  เจตนาทำสีผม เชน่ โกรก ย้อมสผีม      
1.12  ทรงผมผิดแก้ไขยาก เช่น ดัดผม 
        ซอยผม เจตนาใส่เยล 

     

1.13  ใช้กิ๊บ ริบบิน้ ผิดระเบยีบโรงเรียน      
1.14  ใช้เข็มขัด ถุงเท้า รองเท้า ผิดระเบียบ     
 โรงเรียน 

     

1.15  ไม่คาดเข็มขัดมาโรงเรียน      
1.16  ไว้เล็บยาว หรือทาสีแต่งเลบ็      
1.17  ไว้หนวดเครา แต่งหนา้ กันคิ้ว      
1.18  สักตามร่างกาย      
1.19  เจาะอวัยวะผิดสภาพนักเรียน  
 เช่นเจาะหู ลิน้ จมูก คิ้ว ฯลฯ 

     

1.20 ใส่ชุดพละผิดระเบียบหรือไปแก้ไข  
        ชุดพละไม่เปน็ไปตามทีโ่รงเรียนกำหนด 

     

1.21 ใช้กระเป๋าผิดระเบยีบ ไม่เป็นไปตาม 
 โรงเรียนกำหนด 
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พฤติกรรมกระทำผิด 
ขั้นเบา 
ถูกหัก 

5 คะแนน 

ขั้นกลาง 
ถูกหัก 

10 คะแนน 

ขั้นหนัก 
ถูกหัก 

15 คะแนน 

ขั้นร้ายแรง 
ถูกหัก 

20 คะแนน 

ขั้นร้ายแรงมาก 
ถูกหัก 

30–100 คะแนน 
2. พฤติกรรมการมาเรียน มาสาย ขาดเรียน      
2.1  มาสายไม่ทนัเคารพธงชาติ      

2.2  ขาดเรียนโดยไมส่่งใบลา      

2.3  ขาดเรียน 3 วันติดต่อกันโดยไมแ่จ้งสาเหตุ      

2.4  ขาดเรียนเกินกว่า 3 วันติดต่อกนัโดย 
       ไม่ทราบสาเหต ุ

     

2.5  หลบหนีแถว ไม่ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง      

3. พฤติกรรมการมวิีนัยในการเดินแถว/ 
     เปลี่ยนคาบเรียน 

     

3.1  เดนิแยกแตกแถวในการเดินเข้า 
ชั้นเรียน 

     

3.2   เดินแตกแถวไม่ให้ความร่วมมือของ 
        ห้องเรียนในการเดินเปลี่ยนคาบ 

     

3.3   หนีแถวอยู่ในโรงเรียน      

4. พฤติกรรมการเรียน      
4.1  หนีคาบเรียนอยู่ในโรงเรียน      

4.2  หนีคาบเรียนอยู่นอกโรงเรียน      

4.3  ไม่เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน      

4.4  ไม่ตั้งใจเรียน/ไมส่่งงาน/ ทำกิจกรรมอ่ืน
ขณะเรียน 

     

4.5  ก่อกวนนักเรียนคนอ่ืนขณะเรียน      

4.6  ไม่เข้าร่วมการปฐมนิเทศก่อนเปดิ 
 ภาคเรียนโดยไมท่ราบสาเหต ุ
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พฤติกรรมกระทำผิด 
ขั้นเบา 
ถูกหัก 

5 คะแนน 

ขั้นกลาง 
ถูกหัก 

10 คะแนน 

ขั้นหนัก 
ถูกหัก 

15 คะแนน 

ขั้นร้ายแรง 
ถูกหัก 

20 คะแนน 

ขั้นร้ายแรงมาก 
ถูกหัก 

30–100 คะแนน 

5. พฤติกรรมการออกนอกบริเวณโรงเรียน      
5.1  เดินเข้าออกโรงเรียนโดยไม่มีใบอนุญาต      
5.2  ปีนรั้วเข้ามาในโรงเรียน ไม่เข้าทางประตู      
5.3  ปีนรั้วออกนอกโรงเรียน      
5.4  ออกนอกโรงเรียนโดยไม่มีใบอนญุาต      
5.5  ปลอมลายเซน็เพื่อออกนอกบริเวณโรงเรียน      
6. พฤติกรรมการกระทำความผิดทำนองชู้สาว      
6.1  กระทำอนาจาร      
6.2  แสดงอาการจับมือถือแขน      
6.3  อยู่ที่ลับตาสองต่อสอง หรือสถานที่ 
        ไม่เหมาะสม 

     

6.4  ไปด้วยกนับ่อยๆ ส่อในทางเปน็คู่รัก      
6.5  ชาย-หญิง อยู่กินเปน็สามีภรรยา      
6.6  พยายามล่วงละเมิดทางเพศ      
7. พฤติกรรมการทะเลาะวิวาท   
ทำร้ายร่างกาย พกพาอาวุธ 

     

7.1  ทะเลาะวิวาทในโรงเรียน      
7.2  ทะเลาะวิวาทนอกโรงเรียน      
7.3  นำบุคคลภายนอกมาก่อเหตุทะเลาะ 
        วิวาทในโรงเรียน 

     

7.4  อยู่ร่วมในวงทะเลาะวิวาทโนโรงเรียน      
7.5  อยู่ร่วมวงทะเลาะวิวาทนอกโรงเรียน      
7.6  ทำร้ายร่างกายผู้อ่ืนได้รับบาดเจบ็      
7.7  ทำร้ายร่างกายผู้อ่ืนจนได้รับอันตราย      
7.8  พกพาอาวุธหรือสิ่งที่ใช้เปน็อาวธุได้ 
 มาในโรงเรียน 

     

7.9  พกพาอาวุธปนืหรือสิ่งเทียมอาวธุปืน 
       มาโรงเรียน 
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พฤติกรรมกระทำผิด 
ขั้นเบา 
ถูกหัก 

5 คะแนน 

ขั้นกลาง 
ถูกหัก 

10 คะแนน 

ขั้นหนัก 
ถูกหัก 

15 คะแนน 

ขั้นร้ายแรง 
ถูกหัก 

20 คะแนน 

ขั้นร้ายแรงมาก 
ถูกหัก 

30–100 คะแนน 

8. พฤติกรรมการทำลายทรัพย์สิน      
8.1  ทำลายทรัพย์สนิผู้อื่น      
8.2  ทำลายทรัพย์สนิของโรงเรียน      
8.3  ขีดเขียนผนัง โตะ๊ เก้าอ้ี      
8.4  ทำลายทรัพย์สนิอ่ืนๆ ที่เปน็ของราชการ      
9. พฤติกรรมการทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์      
9.1  ยืมสิ่งของของผู้อ่ืนแล้วไม่คนื      
9.2  ฉ้อโกงทรัพย์สินของผู้อ่ืน      
9.3  ลักทรัพย์      
9.4  ข่มขู่หรือลักษณะกรรโชกทรัพย์      
9.5  เล่นการพนนัโดยเอาทรัพย์      
9.6  เล่นการพนนัโดยไม่เอาทรัพย์      
10. พฤติกรรมการกระทำความผิดเกี่ยวกับ 
     สารเสพติด 

     

10.1  พกบุหรี่มาโรงเรียน      
10.2  พกสุรามาโรงเรียน      
10.3  สบูบุหรี่ในทีล่ับตาในโรงเรียน      
10.4  สูบบุหรี่/ดื่มสุราในโรงเรียน      
10.5  สูบบุหรี่/ดื่มสุรานอกโรงเรียนในเครื่อง 
        แบบนักเรียน 

     

10.6  สูบบุหรี่/ดื่มสุรานอกโรงเรียนนอก 
        เครื่องแบบนักเรียน 

     

10.7  เสพยาบา้ กัญชา หรือสารเสพติด 
        ประเภท 1,2 ในโรงเรียน 

     

10.8  นำสารเสพติดประเภท1, 2 มาจำหน่าย      
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พฤติกรรมกระทำผิด 
ขั้นเบา 
ถูกหัก 

5 คะแนน 

ขั้นกลาง 
ถูกหัก 

10 คะแนน 

ขั้นหนัก 
ถูกหัก 

15 คะแนน 

ขั้นร้ายแรง 
ถูกหัก 

20 คะแนน 

ขั้นร้ายแรงมาก 
ถูกหัก 

30–100 คะแนน 

11. พฤติกรรมความผิดอื่น ๆ       
11.1  แสดงกิริยา วาจา ไมสุ่ภาพต่อคร-ูอาจารย์ 
 ทั้งต่อหน้าและลับหลงั 

     

11.2  แสดงกิริยาไมสุ่ภาพต่อเจ้าหนา้ที่อื่น ๆ 
        ของโรงเรียน 

     

11.3  ทุจริตใจการสอบ      
11.4  นำวัตถุระเบิดมาเล่นในโรงเรียน      
11.5  นำรถมาจอดในโรงเรียนแตไ่ม่จอด 
 ในที่ ๆ โรงเรียนกำหนด 

     

11.6  นำรถจอดนอกโรงเรียน ลักษณะกีดขวาง 
      เดือดร้อนบุคคลอื่น 

     

11.7  ไม่นำรถจอดในโรงเรียนเจตนาให้ผู้อื่น 
        ยืมเพื่อการหลบหนี 

     

11.8  ไม่พกบัตรประจำตัวนักเรียน/ บตัรSDC 
 /บัตรประกันชีวิตและอ่ืนๆ 

     

11.9 อยู่ในสถานทีไ่ม่เหมาะสมกบัสภาพ 
         นักเรียน/ พฤติกรรมมั่วสุม           

     

11.10  เที่ยวเตร่ในเวลากลางคนื หลัง 22.00 
          โดยไม่มีผูป้กครอง 

     

11.11  มีพฤติกรรมที่ทำให้โรงเรียน 
   เสื่อมเสียชื่อเสียงในรูปแบบต่าง ๆ 

     

 
 การกระทำผิดอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้ระบุเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติให้ผู้มีอำนาจลงโทษเสนอ 
เรื่องหรือความผิดนั้น ๆ ต่อครูที่ปรึกษา  หัวหน้าระดับ  ครูระเบียบวินัย  และคณะกรรมการช่วยเหลือ
นักเรียน  เพ่ือดำเนินการร่วมพิจารณาตัดสิน 
 

 ข้อ 2  เมื่อนักเรียนคนใดถูกตัดคะแนนความประพฤติแต่ละครั้งให้แจ้งให้นักเรียนผู้นั้นทราบและ
รายงานให้ผู้ปกครองของนักเรียนทราบ 
 

 ข้อ 3  นักเรียนคนใดกระทำความผิดจะถูกตัดคะแนนความประพฤติตามลักษณะพฤติกรรม
ความผิดและคะแนนความประพฤติท่ีถูกตัดมีผลต่อวิธีการลงโทษ โดยกำหนดดังนี้ 
  3.1  ถูกตัดคะแนนความประพฤติ ระหว่าง 5 - 25 คะแนน  นักเรียนจะต้องทำกิจกรรม
เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านมีวินัยและด้านอื่น ๆ พิจารณาการทำกิจกรรมโดยแจ้งผู้ปกครอง
รับทราบ  พร้อมบันทึกตักเตือน 
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  3.2  ถูกตัดคะแนนความประพฤติระหว่าง 30 – 40 คะแนน  เชิญผู้ปกครองมารับทราบ
พฤติกรรมของนักเรียน และให้ทำกิจกรรม (พัฒนา) ตามที่คณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน
กำหนด 
  3.3  ถูกตัดคะแนนความประพฤติระหว่าง 45 – 55 คะแนน  เชิญผู้ปกครองมารับทราบ         
การทำทัณฑ์บนนักเร ียน โดยหัวหน้าระดับช ั ้นเป ็นผ ู ้ เสนอความคิดเห ็น และเป็นอำนาจของ                         
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนพิจารณา 
 
  3.4  ถูกตัดคะแนนความประพฤติระหว่าง 60 – 85 คะแนน  ดำเนินการส่งต่อภายใน               
โดยหัวหน้าระดับชั้นเป็นผู้เสนอความเห็น และผ่านการพิจารณาจากกรรมการเฉพาะกิจ และเป็นอำนาจ
ของรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนพิจารณา 
 
  3.5  ถูกตัดคะแนนความประพฤติ 90 - 100 คะแนน  ดำเนินการส่งต่อภายนอก  โดยผ่าน
การพิจารณาของคณะกรรมการเฉพาะกิจ  เสนอรองผู ้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเร ียน และรอง
ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการร่วมกันพิจารณา  เพื่อเสนอต่อผู้อำนวยการในฐานะหัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้
พิจารณา 
 
 ข้อ 4  นักเรียนรายบุคคลที่มีพฤติกรรมกระทำผิดระเบียบของโรงเรียนหรือถูกตัดคะแนนความ-
ประพฤติรวมเกินร้อยละ 70  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนกาวิละ
วิทยาลัย อาจจะไม่พิจารณาให้เข้าร่วมพิธีในวันเกียรติยศในปีการศึกษานั้น ร่วมกับเกณฑ์ด้านวิชาการ 
 
 ข้อ 5  ผู้อำนวยการโรงเรียน  มีอำนาจในการลงโทษ  ลดโทษ  เพิ่มหรืองดโทษ  ตามเห็นสมควร  
ปัญหาที่เกี่ยวกับการลงโทษ หรือปัญหาอื่นใดที่อาจจะเกิดขึ้นกับระเบียบนี้  ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็น            
ผู้ชี้ขาด 
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หมวดที่ 4 
ว่าด้วยการบันทึกความดี 

 
  เพ่ือเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนที่ประพฤติตนเป็นคนดี 
จึงกำหนดให้มีการบันทึกความดี 
 
 ข้อ 1  กระกระทำต่อไปนี้ถือเป็นการกระทำความดีสมควรบันทึกลงในประวัติ 

พฤติกรรมการกระทำความดี 
คะแนนเพ่ิม 
(คะแนน) 

1. การเก็บสิ่งของ/เงิน 
1.1 เก็บสิ่งของมูลค่า 50-100 บาท คืนเจ้าของ 
1.2 เก็บสิ่งของมูลค่า 101-500 บาท คืนเจ้าของ 
1.3 เก็บสิ่งของมูลค่า 501-1,000 บาทคืนเจ้าของ 
1.4 เก็บสิ่งของมูลค่า 1,001 บาท ขึ้นไป คืนเจ้าของ 
 

2. นักเรียนเสียสละช่วยกิจกรรมของโรงเรียนสม่ำเสมอ 
 

3. นักเรียนมีผลงานดีเด่นนำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนทำให้บุคคลภาย 
    นอกได้รู้จักโรงเรียนมากขึ้นในด้านต่างๆ 
 

4. นักเรียนชนะการประกวดแข่งขันภายในโรงเรียน 
4.1 รางวัลที่ 1 
4.2 รางวัลที่ 2 
4.3 รางวัลที่ 3 
4.4 รางวัลชมเชย 
 

5. นักเรียนชนะการประกวดแข่งขันภายนอกโรงเรียน 
5.1 รางวัลที่ 1 
5.2 รางวัลที่ 2 
5.3 รางวัลที่ 3 
5.4 รางวัลชมเชย 
 

6. นักเรียนประกวดแข่งขันภายนอกได้ที่ 1-3 ระดับเขตการศึกษา 
 

7. นักเรียนประกวดแข่งขันภายนอกได้ที่ 1-3 ระดับประเทศ 
 

8. นักเรียนประกวดแข่งขันภายนอกได้ที่ 1-3 ระดับนานาชาติ 
 

9. การแสดงท่ีไม่ใช่การแข่งขัน หรือการประกวดภายนอกโรงเรียน 

 
5 
10 
15 
20 

 

20 
 

20 
 
 

 
15 
10 
5 
5 

 

 
20 
15 
10 
5 

 

30 
 

50 
 

70 
 

10 
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 ข้อ 2  นักเรียนที่กระทำความดีตามข้อ 1  จะต้องมีครูในโรงเรียนให้คำรับรองอย่างน้อย            
1 ท่าน  และครูให้คะแนนความประพฤติจะต้องแจ้งฝ่ายกิจการนักเรียนทราบ ภายในเวลาไม่เกิน             
1 สัปดาห์ นับจากท่ีนักเรียนได้ทำความดี 
  
 ข้อ 3  รางวัลที่จะได้รับจากเกณฑ์คะแนนว่าด้วยการบันทึกความดี 
 

  3.1  เกณฑ์การรับเกียรติบัตรตลอดปีการศึกษา  นักเรียนที่จะได้รับรางวัลจะต้องไม่
เคยถูกตัดคะแนนความประพฤติมาก่อนหรือถูกตัดคะแนนความประพฤติไม่เกิน 20 คะแนน 
   คะแนน  80 – 100  คะแนน ได้รับเกียรติบัตรชั้นดีเยี่ยม 
   คะแนน  70 – 79  คะแนน ได้รับเกียรติบัตรชั้นดีมาก 
   คะแนน  60 – 69  คะแนน ได้รับเกียรติบัตรชั้นดี 
   คะแนน  50 – 59  คะแนน ได้รับเกียรติบัตรชั้นชมเชย 
  นักเรียนรายบุคคลที่รักษาคะแนนความประพฤติ 100 คะแนนเต็ม  ตลอดปี
การศึกษาได้รับเกียรติบัตรยกย่องชมเชยในการรักษาคะแนนความประพฤติ 
 

  3.2  ให้ฝ่ายกิจการนักเรียนเป็นผู้จัดทำเกียรติบัตร 
 
 ข้อ 4  การเสนอให้บันทึกความดีเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  
คณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน  และครูที่พบเห็น  หรือเก่ียวข้องกับการกระทำความดี  
โดยเสนอได้ที่ฝ่ายกิจการนักเรียน 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่  18  สิงหาคม  2563 
 

 
 
 

(นายมงคล  กาเหว่า) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 
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บทเฉพาะกาล 
 
 ระเบียบโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ว่าด้วยวินัยและความประพฤตินักเรียน พุทธศักราช 2563 
หมวดที่ 3  ว่าด้วยการควบคุมความประพฤติและการพิจารณาลงโทษนักเรียน  ข้อ 4  นักเรียนรายบุคคล            
ที่มีพฤติกรรมกระทำผิดระเบียบของโรงเรียน หรือถูกตัดคะแนนความประพฤติรวมเกินร้อยละ 70  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยอาจจะไม่พิจารณาให้เข้าร่วมพิธี
ในวันเกียรติยศในปีการศึกษานั้นร่วมกับเกณฑ์ด้านวิชาการ  ให้ถือว่าคะแนนความประพฤติของนักเรียน
รายบุคคลทุกคน ที่มีอยู่เดิมก่อนวันประกาศใช้ระเบียบโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ว่าด้วย วินัยและความ
ประพฤตินักเรียน พุทธศักราช 2563  ยังมีผลบันทึกไว้เป็นหลักฐานในการควบคุมความประพฤตินักเรียน          
ของนักเรียน 


