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ขอบังคับวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
วาดวยขอปฏิบัติทั่วไป
พ.ศ. ๒๕๖๓
---------------------------------------------------------เพื่อใหการปฏิ บั ติตนของนั กเรีย นวิ ทยาลั ยนาฏศิลปนครศรีธ รรมราช เปนไปดวยความเปนระเบี ย บ
เรียบรอย มีวินัยรวมถึงเปนการพัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค เปนบุคคลที่สามารถ
อยูในสังคมไดอยางมีความสุข มีระเบียบวินัยตอสังคม วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จึงกำหนดขอบังคับ
ปฏิบัติ เฉพาะใหนักเรียน โดยผูปกครองยินยอมใหนักเรียนปฏิบัติตามขอบังคับดังนี้
ขอที่ ๑. นักเรียนตองปฏิบัติตนดังตอไปนี้
๑.๑ เคารพ เชื่อฟงและพึงปฏิบัติตนตามคำตักเตือนของครู อาจารย
๑.๒ มีมารยาท สุภาพ ออนโยนตอบุคคลทั่วไป
๑.๓ แตงกายถูกระเบียบ โดยสวมเครื่องแบบนักเรียนทุกครั้งที่มาวิทยาลัยฯ หรือมาติดตอ
ธุระกับทางวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
๑.๔ มาวิทยาลัยฯ ใหทันกิจกรรมเขาแถว เคารพธงชาติ (เวลา ๐๗.๔๕ น.)
๑.๕ มีความสามัคคีและความเคารพในหมูคณะ เชน เคารพครู อาจารย รุนนองนับถือรุนพี่
รุนพี่ปฏิบัติตน ใหเปนแบบอยางที่ดีและมีเมตตาแกรุนนอง
๑.๖ รักษา ดูแลความสะอาดภายในบริเวณวิทยาลัยฯ อาคารเรียนและหองเรียนอยางสม่ำเสมอ
๑.๗ รวมมือในการประหยัดพลังงาน เชน การใชน้ำ ไฟฟา และวัสดุสิ้นเปลืองของวิทยาลัยฯ
๑.๘ ชวยรักษาทรัพยสินของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชใหอยูในสภาพที่ดี
๑.๙ ทำความเคารพ ครู อาจารยทุกคน ทั้งภายใน และภายนอกวิทยาลัยนาฏศิลป
นครศรีธรรมราช
๑.๑๐ กลาวคำวา สวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ ในโอกาสอันสมควรตอผูอื่น
๑.๑๑ รักษาระเบียบวินัยทั้งขณะเวลาเรียนหรือเขารวมกิจกรรม
๑.๑๒ อนุญาตใหนักเรียนอยูบนอาคารเรียนไดไมเกิน ๑๖.๓๐ น.
๑.๑๓ ไมตกแตงเครื่องประดับ และหามนำของมีคามาวิทยาลัยฯ
๑.๑๔ ไมไวเล็บ ทำเล็บ ทาเล็บ แตงหนา แตงผมหรือตัดผมตามแฟชั่น
๑.๑๕ ไมกลาวคำหยาบคาย พูดสอเสียด หรือทำขอความเผยแพร อันเปนเหตุใหวิทยาลัยฯ
เสื่อมเสียหรือทำใหผูอื่นเสียหาย
๑.๑๖ ไมประพฤติตนใหเปนที่เสื่อมเสียแกชื่อเสียงของวิทยาลัยฯ
๑.๑๗ ไมขับรถยนตมาวิทยาลัยฯ
๑.๑๘ ไมประพฤติตนเยี่ยงชูสาว
๑.๑๙ ไมรุมทำรายรางกายหรือมีสวนรวมในการทำรายรางกายผูอื่น
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๑.๒๐ ไมทะเลาะวิวาทกับบุคคลทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ
๑.๒๑ หามนำเครื่องเลนเกมส หรือเครื่องเสียงใดๆ ที่มีมูลคามาวิทยาลัยฯ
๑.๒๒ หามนำอาวุธหรือของที่สามารถใชแทนอาวุธ หรือทำใหเกิดอันตรายมาวิทยาลัยฯ
๑.๒๓ หามนำดอกไมไฟ ประทัด วัตถุไวไฟตางๆ หรือวัตถุระเบิดมาวิทยาลัยฯ
๑.๒๔ หามนำสิ่งเสพติดหรือสารเทียบเคียงยาเสพติดทุกชนิดมาวิทยาลัยฯ รวมไปถึงมีไวใน
ครอบครองหรือมีไวเพื่อจำหนาย
๑.๒๕ หามนำ หรือพกพาอุปกรณที่เกี่ยวกับการพนันทุกชนิดมาวิทยาลัยฯ รวมไปถึง
มีไวในครอบครองหรือมีไวเพื่อจำหนาย
๑.๒๖ หามใชเครื่องมือสื่อสาร เชน โทรศัพทมือถือ ฯ ในเวลาเรียน
๑.๒๗ หามทุจริตในการสอบ
๑.๒๘ หามนำอาหารหรือเครื่องดื่มจากภายนอกมาจำหนายภายในวิทยาลัยฯ
๑.๒๙ หามนำอาหารหรือเครื่องดื่มทุกชนิดเขาไปรับประทานในหองเรียนหรือบริเวณที่ทาง
วิทยาลัยฯ หาม
๑.๓๐ หามนำหรือชักชวน บุคคลภายนอกเขามาภายในบริเวณวิทยาลัยฯ ยกเวนผูปกครอง
หรือไดรับอนุญาตจากทางวิทยาลัยฯ
๑.๓๑ หามนำหนังสือ ภาพ วัตถุ เอกสารลามกอนาจารมาวิทยาลัยฯ
๑.๓๒ หามนำเอกสาร หนังสือใบปลิว มาแจกหรือมาติดภายในบริเวณวิทยาลัยฯ โดยมิไดรับ
อนุญาต
๑.๓๓ หามซื้อสินคาบริเวณภายนอกวิทยาลัยฯ หรือใชใหผูอื่นซื้อแทนในเวลาเรียน
๑.๓๔ การออกนอกบริเวณวิทยาลัยฯ ในเวลาเรียน ตองมีเหตุผลอันสมควรและไดรับอนุญาต
จากครูที่ปรึกษาและฝายกิจการนักเรียนนักศึกษากอนทุกครั้ง
๑.๓๕ หากมีความจำเปนตองหยุดเรียน ผูปกครองตองแจงครูที่ปรึกษาทราบเปน
ลายลักษณอักษร
๑.๓๖ เมื่อเลิกเรียนแลว ไมควรแวะไปตามสถานที่ตาง ๆที่ไมเหมาะสมกับสภาพของนักเรียน
ขอที่ ๒. ขอบังคับของทางวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช เปนหนาที่ของนักเรียนทุกคนตองปฏิบัติ
ตามจะทำการตรวจตราโดยครู ที่ป รึกษา ครูประจำวิชา ครูอาจารย (ทั้งในแถวและในคาบเรี ยน) รวมไปถึง
บุคลากรสายสนับสนุน ที่ตองตักเตือนและปองกัน ปราบปรามพฤติกรรมอันไมพึงประสงคตาง ๆ ปรับปรุง ปรับแก
และพัฒนาใหนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามคุณลักษณะของนักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
ขอที่ ๓. การตักเตือน ปองกันและปราบปรามพฤติกรรมตาง ๆนั้น สามารถกระทำไดทั้งการตักเตือนทาง
วาจา การลงบันทึกขอมูลความผิด หากนักเรียนยังไมปรับปรุงแกไขพฤติกรรม ใหครูที่ปรึกษา ครูประจำวิชา หรือ
บุคลากรผูเกี่ยวของสงขอมูลใหฝายกิจการนักเรียนนักศึกษาพิจารณาความผิดตามขอบังคับของทางวิทยาลัยฯ
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ขอที่ ๔. ขอบังคับนี้ใหใชบังคับ ตั้งแต วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เปนตนไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

(นายศิวพงศ กั้งสกุล)
ผูอำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
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๔

ขอบังคับวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
วาดวยมาตรการที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของนักเรียน
พ.ศ. ๒๕๖๓
---------------------------------------------------------เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของนักเรียน วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จึงกำหนด
ขอบังคับปฏิบัติ ที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยของนักเรียน ดังนี้
ขอที่ ๑. นักเรียนตองปฏิบัติตนดังตอไปนี้
๑.๑ นักเรียนตองมาใหทันเวลาตามที่วิทยาลัยฯกำหนด และเมื่อเลิกเรียนแลวใหรีบกลับ บาน
ทันที หากมีกิจกรรมที่จะตองกระทำหลังเลิกเรียน ทางวิทยาลัยฯ จะอนุญาตใหอยูไดไมเกิน ๑๘.๐๐ น.
หากนอกเหนื อ จากเวลาที ่ ก ำหนด นั ก เรี ย นจะต อ งขออนุ ญ าตจากผู  อ ำนวยการวิ ท ยาลั ย ฯ หรื อ ผู
ที่ผูอำนวยการมอบหมายใหเปนกรณีๆ ไป และจะตองแจงใหผูปกครองทราบลวงหนา โดยระบุชื่อครู
อาจารยผูรับผิดชอบตลอดกิจกรรมนั้นๆ
๑.๒ ในกรณีที่วิทยาลัยฯ มีกิจกรรมพิเศษหรือนอกเหนือจากเวลาเรียนตามปกติ ทางวิทยาลัยฯ
จะมีหนังสือแจงไปยังผูปกครองใหทราบลวงหนา เพื่อขออนุญาตกอนทุกครั้ง
๑.๓ หามนักเรียนพกพาหรือนำเครื่องประดับ ของมีคา เครื่องเลนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ
มาวิทยาลัยฯ เพราะอาจทำใหเกิดการสูญหาย ถานักเรียนคนใดฝาฝนระเบียบนี้และเกิดการสูญหาย ทาง
วิทยาลัยฯ จะไมรับผิดชอบไมวากรณีใดๆ
๑.๔ ผูปกครองหรือบุคคลอื่นๆ ที่ประสงคจะมาพบนักเรียนในเวลาทำการ ขอใหติดตอไดที่
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยและแลกบัตรประจำตัวทุกครั้ง และรอพบที่ฝายกิจการนักเรียน กรณีที่ขอ
พบครู อาจารย ขอใหผูมาติดตอขึ้นมาพบที่หองพัก ตอเมื่อครู อาจารยทานนั้นอนุญาต และแจงมาที่
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย หามผูปกครองหรือบุคคลอื่นเขามาหรือขึ้นมาบนอาคารเรียน กอนไดรับ
อนุญาต
๑.๕ ในกรณีที่ผูปกครองนำรถมารับ – สงนักเรียน ใหจอดรับบริเวณหนาที่วิทยาลัยฯจัดไวให
หามขับหรือนำรถเขามาภายในวิทยาลัยฯ กอนไดรับอนุญาต ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและการจัดระบบ
การจราจรภายในวิทยาลัยฯ
๑.๖ กรณีที่นักเรียนเดินทางมาวิทยาลัยฯ โดยรถตูโดยสาร จักรยานยนต หรือนั่งรถยนตมากับ
ผูปกครองใหนักเรียนลงที่หนาวิทยาลัยฯ
ขอที่ ๒. ขอบังคับนี้ใหใชบังคับ ตั้งแต วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓
(นายศิวพงศ กั้งสกุล)
ผูอ ำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
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๕

ขอบังคับวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
วาดวยการใชบัตรประจำตัวนักเรียน
พ.ศ. ๒๕๖๓
---------------------------------------------------------เพื่อใหนักเรียนเปนผูที่มีความรับผิดชอบตอหนาที่ของการเปนนักเรียน ตรงตอเวลาปฏิบัติตน ใหถูกตอง
และอยูในกฎระเบียบของวิทยาลัยฯ ซึ่งเปนสิ่งที่สำคัญมากในสังคม วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชจึงกำหนด
ขอบังคับวาดวยการใชบัตรประจำตัวนักเรียนดังนี้
นักเรียนตองปฏิบัติตนดังตอไปนี้
๑. เมื่อนักเรียนมาวิทยาลัยฯ ไมวากรณีใด ๆ จะตองพกบัตรประจำตัวนักเรียนติดตัวมาทุกครั้ง
ที่มาติดตอธุระกับทางวิทยาลัยฯ ทั้งในระหวางเปด – ปดภาคการศึกษา
๒. นักเรียนตองแสดงบัตรประจำตัวทุกครั้งเมื่อเขาหองสอบ
๓. กรณีบัตรประจำตัวนักเรียนหายหรือชำรุด ใหนักเรียนแจงและขอทำบัตรใหมที่ ฝายกิจการ
นักเรียน นักศึกษา โดยจะมีคาธรรมเนียมในการทำบัตร ๑๐๐ บาท (หนึ่งรอยบาทถวน)
๔. นักเรียนที่ทำบัตรประจำตัวนักเรียนสูญหายหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบ บัตรประจำตัวนักเรียน
ไปจากแบบที่วิทยาลัยฯ กำหนดไว ตองดำเนินการทำบัตรใหมและถูกตัดคะแนนความประพฤติ ตามระเบียบของ
ทางวิทยาลัยฯ เรื่องการปลอมแปลงเอกสาร
๕. ขอบังคับนี้ใหใชบังคับ ตั้งแต วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓
(นายศิวพงศ กั้งสกุล)
ผูอำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
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๖

ขอบังคับวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
วาดวยการปฏิบัติเมื่อมาวิทยาลัยฯ สาย
พ.ศ. ๒๕๖๓
---------------------------------------------------------เพื่อใหนักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชเปนบุคคลที่มีความตรงตอเวลา รูจักหนาที่และมีความ
รับผิดชอบ อันจะเปนผลดีตอสังคม วิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราชจึงกำหนดขอบังคับวาดวยการปฏิบัติเมื่อมา
วิทยาลัยฯ สาย ดังนี้
นักเรียนที่มาสาย (หลังเวลา ๐๗.๔๐ น.) ใหปฏิบัติตนดังนี้
๑. เมื่อนักเรียนมาไมทันเขาแถวเคารพธงชาติ ๐๗.๔๐ น. ใหนักเรียนเขาแถวอยูในกลุมของนักเรียนที่มา
สาย โดยที่จะมีครู อาจารยเวรประจำวัน กำหนดและอยูในความควบคุมดูแลของครู อาจารยเวรประจำวัน
๒. เมื่อมาไมทันเขาเรียนเวลา ๐๘.๐๐ น. ใหนักเรียนปฏิบัติตนดังนี้
๒.๑ ใหนักเรียนลงบันทึกการมาสายที่งานระเบียบวินัย พรอมทั้งแสดงบัตรประจำตัวนักเรียน
หรือแสดงจดหมายรั บรองของผู ป กครอง แจงสาเหตุการมาสาย ถาพบวานักเรียนปลอมแปลงชื่ อ –
นามสกุล ลงในบันทึกการมาสายประจำวัน จะตองถูกดำเนินการตามระเบียบของทางวิทยาลัยฯ
๒.๒ ครู อาจารยเวรประจำวันพิจารณาและลงนามอนุญาต
๓. การบันทึกโทษนักเรียนที่มาสาย
๓.๑ นักเรียนที่มาสายหลังเวลา ๐๗.๔๕ น. เกิน ๕ ครั้ง หากไมมีเหตุผลอันสมควรจะถือวามี
ความผิดตามระเบียบของวิทยาลัยฯ โดยจะทำการตัดคะแนนความประพฤติครั้งละ ๕ คะแนน
๓.๒ แจงใหผูปกครองทราบและเชิญมารับทราบโดยลงบันทึก เปนลายลักษณอักษร
๔. ขอบังคับนี้ใหใชบังคับ ตั้งแต วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓
(นายศิวพงศ กั้งสกุล)
ผูอำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
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๗

ขอบังคับวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
วาดวยการปฏิบัติเมื่อออกนอกบริเวณวิทยาลัยฯ
พ.ศ. ๒๕๖๓
---------------------------------------------------------เพื่อใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอยในการออกนอกบริเวณ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จึง
กำหนดขอบังคับ วาดวยการปฏิบัติเมื่อออกนอกบริเวณวิทยาลัยฯ ดังนี้
ขอที่ ๑. ครูที่ปรึกษา อาจารย เปนผูพิจารณาอนุญาตนักเรียนที่อยูในความรับผิดชอบ โดยพิจารณาจาก
จดหมายรับรองจากผูปกครองหรืออยูในดุลยพินิจ
ขอที่ ๒. นักเรียนที่ขออนุญาตออกนอกบริเวณวิทยาลัยฯ ใหปฏิบัติตนดังตอไปนี้
๒.๑ นักเรียนนำจดหมายรับรองการขออนุญาตออกนอกบริเวณวิทยาลัยฯ ในเวลาเรียนจาก
ผูปกครองมาใหครูที่ปรึกษา อาจารยพิจารณา
๒.๒ ครูที่ปรึกษา อาจารยพิจารณาแลวเห็นสมควรอนุญาต ใหนักเรียน มาขอรับแบบขออนุญาต
ออกนอกบริเวณวิทยาลัยฯ ไดที่ฝายกิจการนักเรียนนักศึกษา
๒.๓ ครูที่ปรึกษา อาจารย ผูปกครอง ลงชื่อรับรองในแบบขออนุญาตออกนอกบริเวณวิทยาลัยฯ
และเก็บจดหมายจากผูปกครองไวเปนหลักฐาน
๒.๔ นักเรียนนำแบบขออนุญาตออกนอกบริเวณวิทยาลัยฯ มาที่หองกิจการนักเรียนนักศึ กษา
เพื่อใหรองผูอำนวยการหรือครู อาจารย ฝายกิจการนักเรียนนักศึกษาลงชือ่ อนุญาต
๒.๕ นักเรียนลงบันทึกในสมุดขออนุญาตออกนอกบริเวณวิทยาลัยฯ และใหผูปกครองเซ็ นชื่อ
รับรอง
๒.๖ นักเรียนนำเอกสารการขออนุญาตออกนอกบริเวณวิทยาลัยฯ ยื่นตอเจาหนาที่รักษาความ
ปลอดภัยบริเวณหนาวิทยาลัยฯ
๒.๗ เมื่อนักเรียนกลับเขามาในวิทยาลัยฯ ใหแจงครูที่ปรึกษา อาจารย เพื่อรายงานตัว
๒.๘ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับ ตั้งแต วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓
(นายศิวพงศ กั้งสกุล)
ผูอำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
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๘

ขอบังคับวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
วาดวยการลงโทษและการตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียน
พ.ศ. ๒๕๖๓
---------------------------------------------------------เพื่อเปนการควบคุมความประพฤติของนักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชใหอยูในระเบียบวินัย
และเปนการสงเสริมใหมีความรับผิดชอบในหนาที่ของตนที่ควรจะปฏิบัติในฐานะนักเรียน วิทยาลัยนาฏศิลป
นครศรีธรรมราช จึงกำหนดขอบังคับการลงโทษและการตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียน ดังนี้
ขอที่ ๑. การลงโทษนักเรียนที่กระทำความผิด มีขั้นตอนการปฏิบัติดังตอไปนี้
๑.๑ ตักเตือนดวยวาจาหรือบันทึกเตือนเปนลายลักษณอักษรใหนักเรียนลงชื่อรับทราบ
๑.๒ บำเพ็ญประโยชนหรือทำกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
๑.๓ ตัดคะแนนความประพฤติ
๑.๔ เชิญผูปกครองมาพบหัวหนางานระเบียบวินัย
๑.๕ ทำสัญญาเพื่อควบคุมความประพฤติ
๑.๖ ทำทัณฑบนและพักการเรียน
๑.๗ เปลี่ยนสถานศึกษา
ขอที่ ๒. การลงโทษแตละขั้นตอนใหปฏิบัติดังนี้
๒.๑ เมื่อครู อาจารยพบนักเรียนกระทำความผิดในเรื่องระเบียบการแตงกาย ระเบียบเกี่ยวกับ
การเรียนการสอน ซึ่งทำการตรวจตราโดยครูที่ปรึกษา อาจารยและครูประจำวิชา หรือพฤติกรรม
ในลักษณะอื่นๆ ใหวากลาวตักเตือน และ/หรือรายงานเปนลายลักษณอักษรตองานวินัย ฝาย
กิจการ โดยระบุ วัน เวลา สถานที่และรายละเอียดของการกระทำผิด พรอมทั้งใหนักเรียนผูนั้น
ลงลายมือชื่อในใบแจงการกระทำความผิด
๒.๒ งานวินัยรับเรื่องแลวใหปฏิบัติดังนี้
๒.๒.๑ แจงครูที่ปรึกษา อาจารย ที่ประจำชั้นของนักเรียนเพื่อรับทราบ
๒.๒.๒ เสนอตอหัวหนางานวินัยเพื่อสอบสวนและดำเนินการ
๒.๓ หัวหนางานวินัยเปนผูพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียน ตามระดับความ
รุนแรงของการกระทำความผิด
๒.๓.๑ ถานักเรียนคนใดถูกตัดคะแนนความประพฤติสะสมจนถึงขั้นทำทัณฑบ นและ
พักการเรียนหัวหนางานวินัยจะแจงเรื่องตอรองผูอำนวยการฝายกิจการนักเรียนนักศึกษา และ
ผูอำนวยการตามลำดับเพื่อรับทราบ
๒.๓.๒ ถานักเรียนถูกตัดคะแนนความประพฤติสะสมถึงเกณฑที่ไมมีสิทธิ์เรียนตอในป
การศึกษาตอไป ใหรองผูอำนวยการฝายกิจการนักเรียนนักศึกษา นำเรื่องเสนอตอผูอำนวยการ
เพื่อพิจารณา
๒.๔ นักเรียนที่ทำความผิดและถูกตัดคะแนนความประพฤติสะสมถึงเกณฑถูกคัดชื่อออกหรืออยู
ในเกณฑ คั ดชื ่ อออก ให ร องผูอำนวยการฝ ายกิ จ การนักเรีย นนั กศึ กษานำเรื่องเขาที่ประชุม
คณะกรรมการพัฒนาวินัย เพื่อพิจารณาและลงมติ เพื่อพิจารณาดำเนินการ
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๙

๒.๕ เจาหนาที่ฝายกิจการนักเรียนนักศึกษาแจงผลการตัดคะแนนความประพฤติในขอ ๒.๓ และ
ขอ ๒.๔ เปนลายลักษณอักษร ระบุความผิด คะแนนที่ถูกตัดรวมถึงคะแนนที่ถูกตัดสะสมในครั้ง
สุดทาย ใหครูที่ปรึกษา อาจารย รับทราบ ในกรณีที่นักเรียนถูกพักการเรียน ใหเจาหนาที่ฝาย
กิจการนักเรียนนักศึกษาแจงเรื่องตอฝายวิชาการและแจงครูอาจารยประจำวิชารับทราบ
๒.๖ เจาหนาที่ฝ ายกิ จ การนักเรี ยนนั กศึ กษา ทำบันทึกความผิด /ตัด คะแนน พรอมทั้ งเชิ ญ
ผูปกครองมาพบรองผูอำนวยการฝายกิจการนักเรียนนักศึกษาเพื่อรับทราบความผิด
ขอที่ ๓. เกณฑในการตัดคะแนนความประพฤติตามระดับความผิด
๓.๑ ความผิดที่ตองตัดคะแนนความประพฤติ ครั้งละ ๕ คะแนน
๓.๑.๑ แสดงกิริยาหรือกลาววาจาที่ไมเหมาะสมตอครู อาจารย
๓.๑.๒ แสดงกิริยาหรือกลาววาจาไมสุภาพ
๓.๑.๓ มีสว นรวมในการะกระทำความผิด
๓.๑.๔ คุย เลน หรือกระทำการใดๆ อันเปนการรบกวนผูอื่นในเวลาเรียน
๓.๑.๕ ไมเขาชั้นเรียนตามตารางสอน/หลบเลี่ยงการเขาแถว/หลบหลีก
การเขารวมประชุมหรือทำกิจกรรมตางๆ
๓.๑.๖ ไมสำรวมกิริยามารยาทในบริเวณวิทยาลัยฯ
๓.๑.๗ มาวิทยาลัยฯ สาย
๓.๑.๘ เขาหรือใชหองพักครู อาจารย โดยที่ไมไดรับอนุญาต
๓.๑.๙ แตงเครื่องแบบนักเรียนวิทยาลัยฯ ผิดระเบียบ
๓.๑.๑๐ ทรงผมผิดระเบียบ เชน นักเรียนชายผมยาวเกินกำหนดของ
ระเบียบทางวิทยาลัยฯ /นักเรียนหญิงรวบผมผิดระเบียบหรือตำแหนง
ที่ควรจะเปน/ใชเครื่องสำอางแตงผม เชน เจลแตงผม ไวเล็บ ทำเล็บหรือทาเล็บ
๓.๑.๑๑ ไมรักษาระเบียบวินัยเมื่ออยูในหองเรียนและระเบียบของทางวิทยาลัยฯ
๓.๑.๑๒ สวมเครื่องประดับที่ไมเหมาะสมเชน ตางหู สรอยขอมือ สรอยคอ
ที่ผิดระเบียบของวิทยาลัยฯ
๓.๑.๑๓ แตงหนามาวิทยาลัยฯ ไมสวมเสื้อบังทรง (กรณีสำหรับนักเรียนหญิง)
๓.๑.๑๔ ไมแตงเครื่องแบบลูกเสือ-เนตรนารี เครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร
กำหนดของวิทยาลัยฯ หรือแตงกายไมถูกระเบียบ
๓.๑.๑๕ นำอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดขึ้นไปรับประทานบนอาคารเรียนหรือ
ในบริเวณที่วิทยาลัยฯ หาม
๓.๑.๑๖ ซื้อหรือรับประทานอาหารในเวลาเรียน
๓.๑.๑๗ ดัดแปลงเครื่องแบบนักเรียนจากระเบียบที่วิทยาลัยฯ กำหนด
๓.๑.๑๘ ดัดแปลงบัตรประจำตัวนักเรียนจากระเบียบที่วิทยาลัยฯ กำหนด
๓.๑.๑๙ นำของมีคาที่ไมเหมาะสมมาวิทยาลัยฯ
๓.๑.๒๐ นำเครื่องเลนเกมสหรือเครื่องเสียงมาวิทยาลัยฯ
๓.๑.๒๑ ไมรักษาความสะอาดภายในบริเวณวิทยาลัยฯ
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๓.๑.๒๓ นำเครื่องใชไฟฟาที่ไมไดเกี่ยวกับการเรียนการสอนมาชารตไฟ
ภายในบริเวณวิทยาลัยฯ
๓.๒ ความผิดที่ตองตัดคะแนนความประพฤติ ครั้งละ ๑๐ คะแนน
๓.๒.๑ ออกนอกบริเวณวิทยาลัยฯ ในระหวางเวลา ๐๗.๔๕ – ๑๕.๓๐ น.
โดยไมไดรับอนุญาต
๓.๒.๒ ปลอมลายเซ็นชื่อหรือเลขประจำตัวผูอื่น
๓.๒.๓ ใสเสื้อนักเรียนของผูอื่นมาวิทยาลัยฯ
๓.๒.๓ หนีเรียน
๓.๒.๔ ประพฤติไมเหมาะสมกับเพื่อนตางเพศ
๓.๒.๕ เลนกันจนเกิดการทะเลาะวิวาทจนทำใหเกิดบาดเจ็บหรือแผล
๓.๒.๖ เลนบนอาคารเรียนจนเปนเหตุใหทรัพยสินของทางวิทยาลัยฯ เกิดความเสียหาย
๓.๒.๗ กลาววาจา ใหรายผูอื่นใหไดรับความเสียหาย
๓.๒.๘ เขียนหรือเผยแพรขอมูลที่ทำใหผูอื่นไดรับความเสียหาย
๓.๒.๙ กลาววาจาขมขูผูอื่น
๓.๒.๑๐ ยุยงหรือกลั่นแกลงผูอื่น
๓.๒.๑๑ ไมสำรวมกิริยามารยาทภายนอกวิทยาลัยฯ ขณะที่อยูในเครื่องแบบนักเรียน
๓.๒.๑๒ เปนตัวการ/ตนเหตุ หรือสนับสนุนการทะเลาะวิวาท และ/หรือทำราย
รางกายผูอื่น
๓.๒.๑๓ ขีดเขียนฝาผนัง โตะเรียน แผนปายตางๆ หรือสวนใดๆ ที่เปนทรัพยสิน
ของทางวิทยาลัยฯ
๓.๓ ความผิดที่ตองตัดคะแนนความประพฤติ ครั้งละ ๒๐ คะแนน
๓.๓.๑ ทำลายทรัพยสินตาง ๆ ของทางวิทยาลัยฯ
๓.๓.๒ ทุจริตในการสอบ
๓.๓.๓ ปลอมแปลงเอกสารหรือลายมือชื่อในเอกสารของทางวิทยาลัยฯ
๓.๓.๔ แตงเครื่องแบบนักเรียนเขาไปในสถานที่ที่ไมเหมาะสมกับสภาพของนักเรียน
๓.๓.๕ ทะเลาะวิวาท ชกตอย/ตบตี สถานหนักในวิทยาลัยฯ
๓.๓.๖ กลาววาจาไมสุภาพ กระดางกระเดื่องหรือแสดงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม ตอ ครู
อาจารยหรือบุคคลภายนอก ทั้งในและนอกบริเวณวิทยาลัยฯ
๓.๓.๗ ตัดผมตามแฟชั่น เชน ซอยผม ดัดผม กัดสีผม เปลี่ยนสีผมหรือตอผม
๓.๓.๘ ครอบครอง จำหนายและนำมาแพรหลายดวยวิธีการใดๆ ที่เกี่ยวกับการพนันทุก
ชนิด
๓.๓.๙ หนีเรียนหรือเขาวิทยาลัยฯ โดยการปนรั้ว
๓.๓.๑๐ ชักนำผูอื่นเขามาภายในวิทยาลัยฯ จนเปนเหตุใหเกิดความประพฤติ ที่เสื่อมเสีย
หรือทะเลาะวิวาท
๓.๓.๑๑ นำอาวุธหรือของมีคมชนิดตางๆ มาวิทยาลัยฯ
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๑๑

๓.๔ ความผิดที่ตองตัดคะแนนความประพฤติ ครั้งละ ๓๐ คะแนนและทำทัณฑบน
๓.๔.๑ มี หรือ ดื่มสุราของมึนเมา มีสิ่งเสพติดใดๆ ไมวาการกระทำดังกลาว จะเกิดขึ้น
ในหรือนอกบริเวณวิทยาลัยฯ กรณีตรวจพบสารเสพติด ใหนักเรียนหยุดเรียน
เพื่อไปรับการบำบัดรักษาและนำใบรับรองแพทยเปนหลักฐานมายื่นในการกลับ
เขามาศึกษา
๓.๔.๒ สูบหรือมีบุหรี่ บุหรี่ไฟฟาในครอบครอง รวมไปถึงมีไวเพื่อจำหนาย
๓.๔.๓ กลาวรายผูอื ่น ไมวาจะกระทำโดยวาจา ลายลักษณอักษรหรื อเผยแพร ท าง
สื่อใดๆ เชน Internet, Facebook, Instagram ฯ อันเปนเหตุให ครู อาจารย
นักเรียน บุคลากรทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ เสื่อมเสียชื่อเสียง
๓.๔.๔ รุมทำรายรางกายบุคคลอื่น
(ในกรณีที่นักเรียนมีพฤติกรรมทำรายผูอื่น หรือเลนกันไมวากรณีใดๆ จน
ไดรับบาดเจ็บ นักเรียนผูนั้นจะตองเปนผูรับผิดชอบคารักษาพยาบาล)
๓.๔.๕ กลาววาจาแสดงกิริยาหรือกระทำการใด ๆ อันเปนการสบประมาทครูอาจารย
หรือดูหมิ่นผูอื่น
๓.๔.๖ ขับรถยนตมาโดยไมไดรับอนุญาตจากทางวิทยาลัยฯ
๓.๕ ความผิดที่ตองทำทัณฑบนและเปลี่ยนสถานศึกษา (คะแนนความประพฤติ ครั้งละ ๓๐
คะแนน ตามขอที่ ๓.๔ )
๓.๕.๑ มีวัตถุระเบิดหรืออาวุธปน
๓.๕.๒ ใชอาวุธทำรายรางกายหรือขูวาจะทำรายรางกายผูอื่นหรือรุมทำรายรางกาย
ผูอื่นจนไดรับบาดเจ็บสาหัส
๓.๕.๓ ความผิดฐานชูส าว ไมวากรณีใดๆ
๓.๕.๔ มีพฤติกรรมลักขโมยซ้ำซอน
๓.๕.๕ มีพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับสิ่งเสพติดและยาเสพติดซ้ำซอน
๓.๕.๖ มีพฤติกรรมตามขอที่ ๓.๔ ซ้ำซอน
ขอที่ ๔. เรื่องการสูบบุหรี่และเสพสารเสพติดภายในวิทยาลัยฯ
๔.๑ หากพบวานักเรียนสูบบุหรี่หรือเสพสารเสพติดภายในบริเวณวิทยาลัยฯ ครั้งที่ ๑ งานวินัย
จะเชิญผูปกครองมาพบและเซ็นรับทราบพรอมตัดคะแนน ๒๐ คะแนน
๔.๒ เมื ่ อ พบเห็ น นั ก เรี ย นสู บ บุ ห รี ่ ห รื อ เสพสารเสพติ ด ภายในบริ เ วณวิ ท ยาลั ย ฯ ครั ้ ง ที ่ ๒
จะดำเนินการพักการเรียนเปนเวลา ๑๕ - ๓๐ วันทำการและตองไปพบแพทยเพื่อปรึกษาการ
บำบัด พรอมทั้งนำใบรับรองแพทยมายื่นตอฝายกิจการนักเรียนนักศึกษา
๔.๓ เมื่อพบเห็นนักเรียนสูบบุหรี่ภายในบริเวณวิทยาลัยฯ ครั้งที่ ๓ หรือเสพสารเสพติด จะใหพัก
การเรียนตลอดภาคการศึกษาและไมอนุญาตใหนักเรียนเขามาภายในวิทยาลัยฯ เด็ดขาด โดยฝาย
วิชาการจะดำเนินการรวบรวมงานในวิชาที่เรียนสงไปยังบานของนักเรียน และจะอนุญาต ให
นักเรียนมาวิทยาลัยฯ ไดเฉพาะชวงการสอบกลางภาคและปลายภาคเทานั้น
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๔.๔ เมื่อนักเรียนโดนตัดคะแนนความประพฤติถึงเกณฑที่กำหนด พิจารณาสมควร ใหเปลี่ยน
สถานศึกษาไดทันทีเมื่อสิ้นสุดปการศึกษา
เรื่องการดื่มสุราและสิ่งเสพติด ของมึนเมาทั้งภายในและนอกบริเวณวิทยาลัยฯ
๔.๕ หากพบวานักเรียนดื่มสุรา เสพสารเสพติดของมึนเมาทั้งภายในและนอกบริเวณวิทยาลัยฯ
ครั้งที่ ๑ งานวินัยจะเชิญผูปกครองมาพบและเซ็นรับทราบพรอมตัดคะแนน ๒๐ คะแนน
๔.๖ หากพบวานักเรียนดื่มสุรา เสพสารเสพติดของมึนเมาทั้งภายในและนอกบริเวณวิทยาลัยฯ
ครั้งที่ ๒ จะดำเนินการพักการเรียนเปนเวลา ๑๕ - ๓๐ วันทำการและตองไปพบแพทย เพื่อปรึกษาการ
บำบัด พรอมทั้งนำใบรับรองแพทยมายื่นตอฝายกิจการนักเรียนนักศึกษา
๔.๗ หากพบวานักเรี ยนดื่ มสุ รา เสพสารเสพติด ของมึ นเมาทั ้งในและนอกบริ เวณ วิทยาลัย ฯ
ครั้งที่ ๓ หรือเสพสารเสพติด จะใหพักการเรียนตลอดภาคการศึกษาและไมอนุญาตใหนักเรียน เขามา
ภายในวิทยาลัยฯ เด็ดขาด โดยฝายวิชาการจะดำเนินการรวบรวมงานในวิชาที่เรียนสงไปยังบานของ
นักเรียน และจะอนุญาตใหนักเรียนมาวิทยาลัยฯ ไดเฉพาะชวงการสอบกลางภาคและปลายภาคเทานั้น
๔.๘ เมื่อนักเรียนโดนตัดคะแนนความประพฤติถึงเกณฑที่กำหนด พิจารณาสมควร ใหเปลี่ยน
สถานศึกษาไดทันทีเมื่อสิ้นสุดปการศึกษา
ข อที ่ ๕. การกระทำความผิ ดในลักษณะอื่น ๆนอกเหนือจากที่ร ะบุไวในระเบีย บนี้ ใหเปน อำนาจ
ของคณะกรรมการพัฒนาวินัย เพื่อใชดุลยพินิจในการพิจารณาความผิดและกำหนดบทลงโทษตามความ
เหมาะสมและใหเปลี่ยนสถานศึกษาไดทันที
ขอที่ ๖. ผลของการตัดคะแนนความประพฤติ
ความผิดขั้นพื้นฐาน
๖.๑ ใหคิดคะแนนที่ถูกตัดสะสมในแตระดับการศึกษาแยกเปนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
๖.๒ ใหครูที่ปรึกษา อาจารยมารับทราบผลการตัดคะแนนความประพฤติ ที่ฝายกิจการนักเรียน
นักศึกษา
๖.๓ นักเรียนที่ถูกตั ดคะแนนความประพฤติส ะสมถึ ง ๒๐ คะแนน ใหเชิญผูปกครองมาพบ
หัวหนางานวินัยและรองผูอำนวยการฝายกิจการนักเรียนนักศึกษาเพื่อรับทราบผล การตัดคะแนนความ
ประพฤติ
๖.๔ นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติสะสมตั้งแต ๓๐ คะแนน ขึ้นไป ถายังคงกระทำผิด
และถูกตัดคะแนนความประพฤติอีก ใหเจาหนาที่ฝายกิจการนักเรียนนักศึกษา แจงใหผูปกครองทราบและ
เชิญผูปกครองมาพบรองผูอำนวยการฝายกิจการนักเรียนนักศึกษา เพื่อรับทราบผลการตัดคะแนนความ
ประพฤติ พรอมทั้งทำสัญญาควบคุมความประพฤติ
๖.๕ นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติสะสมถึง ๔๐ คะแนน ใหพักการเรียน ๓ – ๕ วัน
และเชิญผูปกครองมาพบรองผูอำนวยการฝายกิจการนักเรียนนักศึกษา เพื่อรับทราบการ ถูกตัดคะแนน
ความประพฤติและทำทัณฑบนควบคุมความประพฤติและเสนอเรื่องใหผูอำนวยการวิทยาลัยฯ ทราบ
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๖.๖ นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติสะสมถึง ๕๐ คะแนน ใหพักการเรียน ๗ – ๑๐ วัน
และเชิญผูปกครองมาพบรองผูอำนวยการ ฝายกิจการนักเรียนนักศึกษา เพื่อรับทราบผลวานักเรียนใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตนไมมีสิทธิ์เรียนตอในระดับ ปวช. ของวิทยาลัยฯ สวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย/ปวช. ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการพัฒนาวินัยวาจะไดศึกษาตอในชั้นตอไปหรือไม
๖.๗ นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติสะสมถึง ๖๐ คะแนน ใหรองผูอำนวยการฝายกิจการ
นักเรียนนักศึกษาเชิญผูปกครองมาพบผูอำนวยการ เพื่อรับทราบผลวา นักเรียนไมมีสิทธิ์ศึกษาในชั้นตอไป
๖.๘ นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติสะสมถึง ๖๐ คะแนน ใหรองผูอำนวยการฝายกิจการ
นักเรียนนักศึกษาเชิญผูปกครองมาพบผูอำนวยการ เพื่อรับทราบผลวา นักเรียนถูกพิจารณาใหเปลี่ยน
สถานศึกษาความผิดขั้นรายแรง
๖.๙ ใหคิดคะแนนที่ถูกตัดสะสมในแตระดับการศึกษาแยกเปนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
๖.๑๐ ใหครูที่ปรึกษา อาจารยมารับทราบผลการตัดคะแนนความประพฤติ ที่ฝายกิจการนักเรียน
นักศึกษา
๖.๑๑ นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติสะสมถึง ๒๐ คะแนน ใหเชิญผูปกครองมาพบ
หัวหนางานวินัยและรองผูอำนวยการฝายกิจการนักเรียนนักศึกษาเพื่อรับทราบผลการตัดคะแนนความ
ประพฤติ
๖.๑๒ นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติสะสมตั้งแต ๓๐ คะแนน ขึ้นไป ถายังคงกระทำผิด
และถูกตัดคะแนนความประพฤติอีก ใหฝายกิจการนักเรียนนักศึกษา แจงใหผูปกครองทราบและเชิญ
ผูปกครองมาพบรองผูอำนวยการฝายกิจการนักเรียนนักศึกษา เพื่อรับทราบ ผลการตัดคะแนนความ
ประพฤติ พรอมทั้งทำสัญญาควบคุมความประพฤติ
๖.๑๓ นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติสะสมถึง ๔๐ คะแนน ใหพักการเรียน ๕ – ๑๐ วัน
และเชิญผูปกครองมาพบรองผูอำนวยการฝายกิจการนักเรียนนักศึกษาเพื่อรับทราบ การถูกตัดคะแนน
ความประพฤติและทำทัณฑบนควบคุมความประพฤติและเสนอเรื่องใหผูอำนวยการวิทยาลัยฯ ทราบ
๖.๑๔ นั ก เรี ย นที ่ ถ ู ก ตั ด คะแนนความประพฤติ ส ะสมถึ ง ๖๐ คะแนน ให พ ั ก การเรี ย น
๑๐ – ๒๐ วัน และใหรองผูอำนวยการฝายกิจการนักเรียนนักศึกษาเชิญผูปกครองมาพบผูอำนวยการ เพื่อ
รับทราบผลวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ไมมีสิทธิ์ศึกษาเรียนตอในระดับ ปวช. ของวิทยาลัยฯ สวน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการพัฒนาวินัยวาจะไดศึกษา
ตอในชั้นตอไปหรือไม
๖.๑๕ นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติสะสมถึง ๘๐ คะแนน ใหรองผูอำนวยการฝาย
กิจการนักเรียนนักศึกษาเชิญผูปกครองมาพบผูอำนวยการ เพื่อรับทราบผลวา นักเรียนไมมีสิทธิ์ศึกษาใน
ชั้นตอไป
๖.๑๖ นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติเกิน ๑๐๐ คะแนน ขึ้นไป ใหรองผูอำนวยการ
ฝายกิจการนักเรียนนักศึกษาเชิญผูปกครองมาพบผูอำนวยการ รับทราบผลวานักเรียน ถูกพิจารณาให
เปลี่ยนสถานศึกษา
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๑๔

ขอที่ ๗. ในระดับความผิดที่ระบุไววาใหเชิญผูปกครองมาพบ หากพบวาไมมาพบโดยไมมีเหตุผล อัน
สมควร ใหถือวาผูปกครองไดรับทราบและไดใหความยินยอมตอคำสั่งของฝายกิจการนักเรียนนักศึกษา และงาน
วินัยแลว
ขอที่ ๘. ขอมูลการกระทำผิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน จะนำมาเปนขอมูลพื้นฐาน ในการ
พิจารณาความผิดและการตัดคะแนนความประพฤติในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
ขอที่ ๙. การตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนทุกครั้ง เจาหนาที่ฝายกิจการนักเรียนนักศึกษา มีหนาที่
รวบรวมขอมูลการตัดคะแนนความประพฤติและทำคะแนนความประพฤติสะสม ทำรายงาน ใหผูเกี่ยวของทราบ
ขอที่ ๑๐. นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ มีสิทธิ์ไดรับพิจารณาการลดโทษ ในกรณีที่ หัวหนางาน
วินัยพิจารณาเห็นวาไดมีการเปลี่ยนพฤติกรรม ประพฤติตนดีขึ้นอยางสม่ำเสมอและไมกระทำความผิดซ้ำซอนอีก
ขอที่ ๑๑. ความผิดในบางกรณีที่คณะกรรมการพัฒนาวินัยเห็นพองรวมกัน และมีมติเห็นสมควร ให
เปลี่ยนสถานศึกษาไดทันที โดยไมตองดูคะแนนความประพฤติของนักเรียน
ขอที่ ๑๒. มติใดๆ ของคณะกรรมการพัฒนาวินัยโดยความเห็นชอบของผูอำนวยการ ถือเปนเด็ดขาด
ขอที่ ๑๓. ขอบังคับนี้ใหใชบังคับ ตั้งแต วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

(นายศิวพงศ กั้งสกุล)
ผูอ ำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
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๑๕

ขอบังคับวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
วาดวยการแตงกายของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ – ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๓
---------------------------------------------------------เพื่อใหนักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชแตงกายใหอยูในระเบียบวินัยและเปนการสงเสริม
บุคลิกภาพที่ดี ในฐานะนักเรียน วิทยาลัยนาฏศิลปนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จึงกำหนดขอบังคับการแตงกายของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ( ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ – ๓ ) ขอใหนักเรียนทุกคนปฏิบัติตนดังนี้
นักเรียนชาย
ผม ๑. ตัดสั้นรองหวี เบอร ๑ รอบศีรษะ ผมขางหนา และกลางศีรษะยาวไมเกิน ๓ ซ.ม. ไมกันผม
ดานหนา หรือตกแตงลวดลายใดๆ ไมกันคิ้ว หามไว หนวดและเครา
๒. หามใสน้ำมัน เจลที่ทำใหผมแข็ง หามทำการใดๆ ใหสีผมผิดธรรมชาติ
เล็บ ๑. ตัดเล็บสั้นโดยเหลือความยาวของเล็บใหพอดีกับปลายนิ้ว
๒. หามแตงเล็บ ทาเล็บ หรือตอเล็บ
เสื้อ ๑. แบบเสื้อคอเชิ้ต ผาสีขาวเกลี้ยง ไมบางจนเกินควร ไมมีลวดลายในเนื้อผา
๒. ตัวเสื้อผาอกตลอด ไมเขารูป รอบอกเสื้อกวางกวาอกจริงประมาณ ๑๕ ซ.ม.
๓. สาบที่อกเสื้อกวาง ๔ ซ.ม. ใชกระดุมสีขาว กลม แบน ขนาดเสนผาศูนยกลางไมเกิน ๑ ซ.ม.
๔. มีกระเปาติดระดับอกเบื้องซาย ๑ กระเปา กวางประมาณ ๘ – ๑๒ ซ.ม.และลึกประมาณ
๑๐ – ๑๕ ซ.ม.
๕. แขนเสื้อสั้นเหนือขอศอกประมาณ ๔ – ๖ ซ.ม. ความกวางหางจากแขนประมาณ ๖ – ๘ ซ.ม.
๖. ดานหลังตอไหล ไมมีจีบใดๆ ทั้งสิ้น รอยตะเข็บที่เย็บเปนตะเข็บเดียวตลอดทั้งตัว
๗. ปกอักษรยอ นศ.นศ และ เลขประจำตัว (ขนาดและแบบที่วิทยาลัยกำหนด) ที่ดานขวา
เหนือราวนม ดานซายปก ชื่อ–สกุล ขนาดประมาณ ๐.๗ ซ.ม.(ปกดวยไหมปกเสื้อสีน้ำเงินเขม)
กางเกง ๑. ผาโทเรหรือผาเสิรตสีดำขาสั้น พนกลางลูกสะบาขึ้นมาประมาณ ๕ ซ.ม. เมื่อยืนตรงพับ
ปลายขาประมาณ ๔ - ๕ ซ.ม.
๒. สวนกวางของขากางเกง เมื่อยืนตรงวัดไดประมาณ ๔ - ๘ ซ.ม.
๓. ขอบกางเกงอยูระดับเอว มีหู ๕-๗ หู (หูกวางประมาณ ๑ ซ.ม.)
๔. ดานหนามีจีบ ขางละ ๒ จีบ
๕. มีกระเปาดานขาง ตามแนวตะเข็บ ขางละ ๑ กระเปา ไมมีกระเปาหลัง
เข็มขัด ๑. เข็มขัดหนังสีดำไมมีลวดลาย ขนาดกวางประมาณ ๒.๕ - ๔ ซ.ม.
ความยาวตามความเหมาะสมกับขนาดตัวนักเรียน
๒. หัวเข็มขัดเครื่องหมายวิทยาลัย
ถุงเทา ๑. ถุงเทา ความยาวประมาณครึ่งนอง สีขาวลวน ไมมีลวดลาย ไมบาง หรือหนา
จนเกินไป ทำดวยฝาย หรือ ไนลอน ไมพับปลาย
รองเทา ๑. รองเทาหุมสน สีดำลวน ไมมีลวดลาย เปนหนังหรือผาใบชนิดผูกเชือก
หามใชรองเทาหนังกลับ
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๑๖

นักเรียนหญิง
ผม

๑. ใหไวผมยาวเสมอกัน แตงทรงผมใหเรียบ รวบไวเหนือทายทอย
๒. ผูกผมดวยโบวสีดำ หรือสีกรมทา แบบธรรมดา ไมมีลวดลาย ขนาดกวาง ๑ นิ้ว
โดยปดทับยางรัดผมใหมิดชิด และเหลือชาย ๒ ขางยาวพอสมควร
๓. หามผูกแกละ ดัดผม ตัด หรือซอย
๔. หามใสเจล หรือน้ำยาที่ทาใหผมแข็ง หรือทำการใดๆ ใหสีผมผิดธรรมชาติ
๕. ใชกิ๊บสีดำธรรมดา
เล็บ ๑. ตัดเล็บสั้นโดยเหลือความยาวของเล็บใหพอดีกับปลายนิ้ว
๒. หามแตงเล็บ ทาเล็บ หรือตอเล็บ
เสื้อ ๑. ผาสีขาวเกลี้ยง ไมมีลวดลายในเนื้อผา เนื้อผาไมบางจนเกินควร
๒. ปกเสื้อแบบปกกะลาสี กวาง ๑๐ ซ.ม. ใชผาสองชั้น เย็บแบบเขาถา คอเสื้อลึกพอสวมศีรษะได
สะดวกสาบเย็บตลบเขาขางใน
๓. แขนเสื้อยาวเพียงเหนือขอศอก สวนบนไมมีจีบ สวนลางจีบเล็กนอย ขอบแขนเสื้อประกอบ
ดวยผา ๒ ชิ้น กวาง ๓ ซ.ม.
๔. ตัวเสื้อไมเขารูป มีความกวางพอเหมาะกับลำตัว พับชายเสื้อดานลางประมาณ ๓ ซ.ม.
ชายเสื้อยาวระดับขอมือที่เหยียดตรง
๕. กระเปาเสื้อกวางประมาณ ๘ - ๑๒ ซ.ม. ยาวประมาณ ๑๐ - ๑๕ ซ.ม.ปากกระเปาพับ กวาง
ประมาณ ๒ ซ.ม.ติดริมขอบลางดานหนาขางขวา
๖. ผาผูกคอสีกรมทา หรือสีดำ (ตามสีกระโปรง) ยาว ๘๐ - ๑๐๐ ซ.ม. ตอนปลายเปนรูป
สามเหลีย่ มกวาง ๗ ซ.ม. ผูกเงื่อนกะลาสี อยูในระดับที่พอควร
๗. ปกอักษรยอ น.ศ.นศ และเลขประจำตัว (ขนาดและแบบที่วิทยาลัยฯ กำหนด) ที่ดานขวา
เหนือราวนมดานซายปกชื่อ – สกุล ขนาดประมาณ ๐.๗ ซ.ม. (ปกดวยไหมปกเสื้อสีน้ำเงินเขม)
๘. สวมเสื้อบังทรงสีขาวแบบสุภาพ ทับเสื้อชั้นใน กอนสวมเครื่องแบบ
กระโปรง ๑. ผาโทเรหรือผาเสิรต เนื้อผาเกลี้ยง ไมมีลวดลาย สีกรมทา หรือสีดำ
๒. แบบกระโปรงนักเรียน ดานหนา และดานหลังจับจีบขางละ ๓ จีบ หันจีบออกดานนอก
เย็บทับจีบยาวลงมา ๖-๑๐ ซ.ม. จีบลึกประมาณ ๒ ซ.ม. เวนระยะความกวางตรงกลางพองาม
๓. ความยาวของกระโปรงเลยกึ่งกลางลูกสะบาเขาลงไปประมาณ ๖ - ๘ ซ.ม.
๔. ซิปอยูดานซายของลำตัว ดานขวามีกระเปา ๑ ใบ
๕. ขอบเอวกระโปรงอยูระดับเอว กวางไมเกิน ๓ ซ.ม.
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๑๗

ถุงเทา ถุงเทา สีขาวลวน ไมมีลวดลาย ไมบาง หรือหนาจนเกินไป ทำดวยฝายหรือ ไนลอน พับปลายสอง
ทบกวางประมาณ ๓ - ๔ ซ.ม.
รองเทา แบบรองเทานักเรียนหญิง หุมสน สีดำ ไมมีลวดลาย มีสายรัดหลังเทา หัวมนสนสูง ไมเกิน ๒ ซ.ม.
ขอบังคับนี้ใหใชบังคับ ตั้งแต วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

(นายศิวพงศ กั้งสกุล)
ผูอ ำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช

ฝายกิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช

๑๘

ขอบังคับวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
วาดวยการแตงกายของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ชั้น ปวช.ปที่ ๑ , ๒ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖)
พ.ศ. ๒๕๖๓
---------------------------------------------------------เพื่อใหนักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช แตงกายใหอยูในระเบียบวินัยและเปนการสงเสริม
บุคลิกภาพที่ดีในฐานะนักเรียน วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จึงกำหนดขอบังคับการแตงกายของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้น ปวช.ปที่ ๑ , ๒ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖) ขอใหนักเรียนทุกคนปฏิบัติตนดังนี้
นักเรียนชาย
ผม
๑. ตัดแบบรองทรงสูง ผมขางหนา และกลางศีรษะยาวไมเกิน ๕ ซ.ม. ไมกันผมดานหนา หรือ
ตกแตงลวดลายใดๆ ไมกันคิ้ว หามไวหนวดและเครา
๒. จัดแตงทรงผมใหเรียบรอยหามใสเจล หรือน้ำยาที่ทำใหผมแข็ง หรือทำการใด ๆ ใหสีผมผิด
ธรรมชาติ
เล็บ ๑. ตัดเล็บสั้นโดยเหลือความยาวของเล็บใหพอดีกับปลายนิ้ว
๒. หามแตงเล็บ ทาเล็บ หรือตอเล็บ
เสื้อ ๑. แบบเสื้อคอเชิ้ต ผาสีขาวเกลี้ยง ไมมีลวดลายในเนื้อผา เนื้อผาไมบางจนเกินควร
๒. ตัวเสื้อผาอกตลอด ไมเขารูป รอบอกเสื้อกวางกวาอกจริงประมาณ ๑๕ ซ.ม.
๓. สาบที่อกเสื้อกวาง ๔ ซ.ม.ใชกระดุมสีขาว กลม แบน ขนาดเสนผาศูนยกลางไมเกิน ๑ ซ.ม.
๔. มีกระเปาติดระดับอกเบื้องซาย ๑ กระเปา กวางประมาณ ๘ - ๑๒ ซ.ม. และลึกประมาณ
๑๐ - ๑๕ ซ.ม.
๕. แขนเสื้อสั้นเหนือขอศอกประมาณ ๔ - ๖ ซ.ม. ความกวางหางจากแขน ๖ - ๘ ซ.ม.
๖. ดานหลังตอไหล ไมมีจีบใดๆ ทั้งสิ้น รอบตะเข็บที่เย็บเปนตะเข็บเดียวตลอดทั้งตัว
๗. อกเสื้อดานขวา ติดเข็มเครื่องหมายวิทยาลัย ดานซายปก ชื่อ-สกุล ขนาด
ประมาณ ๐.๗ ซ.ม. เหนือกระเปา (ปกดวยไหมปกเสื้อสีนาเงินเขม)
กางเกง ๑. ผาโทเรหรือผาเสิรต สีกากี ไมมีลวดลายในเนื้อผา ตามที่วิทยาลัยกำหนด
๒. แบบสากล ขายาว ทรงสุภาพ ปลายขากางเกงกวาง ๒๐ - ๒๕ ซ.ม. ยาวปดขอเทา
๓. ขอบกางเกงอยูระดับเอว มีหู ๕-๗ หู (หูกวางประมาณ ๑ ซ.ม.)
๔. ตะเข็บกางเกงเปนตะเข็บเดียวตลอดทั้งตัว ดานหนาใชซิป (หามใชกระดุม)
๕. มีกระเปาขาง ตามแนวตะเข็บขางละ ๑ กระเปา ถามีกระเปาหลัง ตองเปนแบบเจาะ
ไมมีฝาปด ไมมีกระดุมอยูทางดานฝากระเปา
เข็มขัด ๑. เข็มขัดหนังสีดำไมมีลวดลาย ขนาดกวางประมาณ ๒.๕ - ๔ ซ.ม. ความยาวตามความเหมาะสม
กับขนาดตัวนักเรียน
๒. หัวเข็มขัดเครื่องหมายวิทยาลัย
ถุงเทา ถุงเทา สีดำ ไมมีลวดลาย ไมบาง หรือหนาจนเกินไป ทำดวยฝาย หรือ ไนลอน ดึงขึ้นสุดไมพับปลาย
รองเทา รองเทาหุมสนสีดำลวน ไมมีลวดลาย เปนหนังหรือผาใชแบบธรรมดา ชนิดผูกเชือก สนรองเทาสูง
ฝายกิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช

๑๙

ไมต่ำกวา ๑ ซ.ม. และไมเกิน ๒.๕ ซ.ม. หามใชรองเทาหนังกลับ หรือรองเทาทหาร
นักเรียนหญิง
ผม

๑. ใหไวผมยาวเสมอกัน แตงทรงผมใหเรียบ รวบไวเหนือทายทอย
๒. ผูกผมดวยโบวสีดำ หรือสีกรมทา แบบธรรมดา ไมมีลวดลาย ขนาดกวาง ๑ นิ้ว
โดยปดทับยางรัดผมใหมิดชิด และเหลือชาย ๒ ขาง ยาวประมาณ ๕ - ๘ ซ.ม.
๓. หามผูกแกละ ดัดผม ตัด หรือซอย หามใสเจล หรือน้ำยาที่ทำใหผมแข็ง หรือทำการใดๆ ใหสี
ผมผิดธรรมชาติ
๕. ใชกิ๊บสีดำธรรมดา
เล็บ ๑. ตัดเล็บสั้นโดยเหลือความยาวของเล็บใหพอดีกับปลายนิ้ว
๒. หามแตงเล็บ ทาเล็บ หรือตอเล็บ
เสื้อ ๑. ผาสีขาวเกลี้ยง ไมมีลวดลายในเนื้อผา เนื้อผาไมบางจนเกินควร
๒. แบบเสื้อคอเชิ้ต ตัวเสื้อผาอกตลอด ไมเขารูป รอบอกเสื้อกวาง กวาอกจริงประมาณ ๑๕ ซ.ม.
๓. สาบเสื้อดานขวาตลบ กวาง ๓ ซ.ม. เจาะรังดุม ๔ รู ดานซายเจาะตาไกตรงกัน
๔. ตอบาเฉพาะดานหนา จับเกล็ดตื้นๆ ขางละ ๓ เกร็ด หันจีบออกดานนอก
๕. ติดกระดุมเครื่องหมายวิทยาลัย ๕ เม็ด หอยเครื่องหมายวิทยาลัยที่กระดุมคอเสื้อดานซาย
๖. แขนเสื้อยาวเพียงเหนือขอศอก ตนแขนและปลายแขนจับจีบดานหนา ๓ จีบดานหลัง ๓ จีบ
ขอบแขนเสื้อประกอบดวยผา ๒ ชิ้น กวาง ๓ ซ.ม. เย็บเปนรูป สามเหลี่ยม
๗. อกเสื้อดานขวา ติดเข็มเครื่องหมายวิทยาลัย ดานซายปก ชื่อ-สกุล ขนาดประมาณ
๐.๗ ซ.ม. เหนือกระเปา (ปกดวยไหมปกเสื้อสีนาเงินเขม)
๘. สวมเสื้อบังทรงสีขาวแบบสุภาพ ทับเสื้อชั้นใน กอนสวมเครื่องแบบ
กระโปรง ๑. ผาโทเร หรือผาเสิรต เนื้อผาเกลี้ยงไมมีลวดลาย สีกรมทา หรือสีดำ
๒. แบบกระโปรงนักเรียน ดานหนา และดานหลังจีบขางละ ๓ จีบ หันจีบออก ดานนอก เย็บทับ
ยาวลงมา ๖ - ๑๐ ซ.ม. จีบลึกประมาณ ๒ ซ.ม. เวนระยะความกวางตรงกลางพองาม
๓. ความกวางของกระโปรงเลยกึ่งกลางลูกสะบาเขาลงไป ประมาณ ๖ - ๘ ซ.ม.
๔. ซิปอยูทางดานซายของลำตัว ดานขวามีกระเปา ๑ ใบ
๕. ขอบเอวกระโปรงอยูระดับเอว กวางไมเกิน ๓ ซ.ม.
เข็มขัด เข็มขัดหนังสีดำ ไมมีลวดลาย ขนาดกวางประมาณ ๒.๕ - ๔ ซ.ม. ความยาวตามความเหมาะสม
กับขนาดตัวของนักเรียนหัวเข็มขัดเครื่องหมายวิทยาลัย
ถุงเทา ถุงเทา สีขาวลวน ไมมีลวดลาย ไมบาง หรือหนาจนเกินไป ทำดวยฝาย หรือไนลอน
พับปลายสองทบ กวางประมาณ ๓ - ๔ ซ.ม.
รองเทา แบบรองเทานักเรียนหญิง หุมสน สีดำ ไมมีลวดลาย มีสายรัดหลังเทา หัวมน สนสูงไมเกิน ๒ ซ.ม.
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๒๐

การแตงกายในวิชาปฏิบัติ
วิชาพลศึกษา

เสื้อ

เสื้อคอโปโลสีเขียวเขม ตัดตามแบบที่วิทยาลัยฯ กำหนด สวมปลอยชาย ดานซาย
มีกระเปา ๑ ใบ ปกเครื่องหมายวิทยาลัย ปกชื่อดวยไหมปกเสื้อสีขาวขนาด ๐.๗ ซ.ม.
ที่อกเสื้อดานขวา
รองเทา ๑. ผูชายใชรองเทาผาใบสีดำ ไมมีลวดลาย แบบธรรมดา ชนิดผูกเชือก
๒. ผูหญิงใชรองเทาผาใบสีขาว ไมมีลวดลาย แบบธรรมดา ชนิดผูกเชือก
วิชานาฏศิลปโขน
เสื้อ ใชเสื้อยืดคอกลมสีขาวลวน สอดชายเสื้อไวในผาแดง
ผานุง ใชผาโจงกระเบนสีแดง เนื้อหนา คาดเอวดวยเชือกหรือเข็มขัดที่วิทยาลัยฯ กำหนด
วิชานาฏศิลปละคร
เสื้อ สวมเสื้อที่เปนเครื่องแบบนักเรียน สอดชายเสื้อไวในผาแดง
ผานุง ใชผาโจงกระเบนสีแดง เนื้อหนา คาดเอวดวยเชือกหรือเข็มขัดที่วิทยาลัยฯ กำหนด
เครื่องประกอบอื่นๆ
กระเปา
ใหใชกระเปานักเรียนสีดำ หรือกระเปาสะพายหลังตามแบบที่วิทยาลัยฯ กำหนด
เครื่องประดับ
๑. หามสวมหมวก และแวนตาใดๆ ทั้งสิ้น ยกเวนแวนสายตาเทานั้น
๒. หามสวมเครื่องประดับใดๆ รวมทั้งของมีคาอื่นๆ ยกเวน นาิกาขอมือแบบ
สุภาพ เหมาะสมกับสภาพนักเรียน
๓. การหอยพระ ใหใชไดเฉพาะสรอยแสตนเลส หรือเชือกรม หรือดายสายสิญจน
เทานั้น และตองหอยมิดชิดอยูในคอเสื้อ
๔. หามใชเครื่องสำอางใดๆ ที่ไมจำเปน และไมเหมาะสมกับสภาวะของนักเรียน
ขอบังคับนี้ใหใชบังคับ ตั้งแต วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

(นายศิวพงศ กั้งสกุล)
ผูอำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
ฝายกิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช

๒๑

เครื่องแบบนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน

ฝายกิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช

๒๒

เครื่องแบบนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.

ฝายกิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช

๒๓

เครื่องแบบ ลูกเสือ – เนตรนารี

ฝายกิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช

๒๔

เครื่องแบบนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. (เสื้อพื้นเมือง)

ฝายกิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช

๒๕

เครื่องแบบนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน (เสื้อพื้นเมือง)
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๒๖

เครื่องแบบ ชุดพละ
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