
ระเบียบและข้อปฏิบัติของโรงเรียนบอสโกพิทักษ์ 
1. การมาโรงเรียน 

1.1 นักเรียนต้องถึงโรงเรียนก่อนเวลา 07.45 น. 
1.2 นักเรียนท่ีผู้ปกครองขับรถมาส่ง ให้นักเรียมแจ้งผู้ปกครองจอดรถเพื่อรับ-ส่ง ตามจุดต่างๆ 
ท่ีโรงเรียนกำหนด 
1.3 เมื่อนักเรียนได้ยินสัญญาณเข้าแถว ต้องหยุดทำกิจกรรม รีบเข้าแถวให้เรียบร้อยเพื่อเตรียมเคารพ 
ธงชาติ สวดภาวนาและกิจกรรมต่างๆ ด้วยความสำรวม 
1.4 นักเรียนมาหลังเวลา 07.55 น. ถือว่ามาสาย ให้แยกไปเข้าแถวต่างหากและให้ปฏิบัติกิจกรรมหน้า 
เสาธง และรับใบอนุญาตเข้าห้องเรียนจากฝ่ายกิจการนักเรียน จึงจะเข้าห้องเรียนได้ 
1.5 เมื่อนักเรียนเข้าในบริเวณโรงเรียนแล้ว ไม่อนญุาตใหอ้อกนอกบริเวณโรงเรียน จนกว่าจะถึงเวลา 
เลิกเรียน 
1.6 นักเรียนต้องกลับถึงบ้านใหต้รงเวลา ไม่อนุญาตให้นักเรียนอยู่ภายในโรงเรียนเกินเวลา 18.00 น. 
ยกเว้นนักเรียนได้รับอนญุาตต้องทำกิจกรรมพิเศษเท่านั้น 
 

2. การดูแลความประพฤตินักเรียน 
ฝ่ายกิจการนักเรียนดูแลความประพฤตินักเรียน โดยมีการกำหนดโทษและการลงโทษนักเรียน 

ท่ีกระทำความผิดไว้ 4 สถาน ดังนี้ 
1. ว่ากล่าวตักเตือน 
2. ทำกิจกรรม 
3. ทำทัณฑ์บน 
4. ส่ังพักการเรียน 

 

▪ การว่ากล่าวตักเตือน ใช้กรณีนักเรียนกระทำความผิดไม่ร้ายแรง 
▪ ทำกิจกรรม การใหน้ักเรียนท่ีกระทำผิด ทำกิจกรรมบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองสถานศึกษาหรือ

สังคม การทำกิจกรรม โรงเรียนกำหนดให้นำคะแนนความประพฤตินักเรียนมาใช้ในการดำเนินการ เพื่อให้
การมอบหมายกิจกรรมเป็นไปอย่างมีระบบ โดยกำหนดเงื่อนไขการลงโทษ ดังต่อไปนี ้
1. นักเรียนทุกคนมีคะแนมความประพฤติคนละ 100 คะแนน ตลอด 3 ปี หรือ 1 ช่วงช้ัน 
2. นักเรียนจะถูกหักคะแนนความประพฤติตามสัดส่วน เมือ่พฤติกรรมไม่เหมาะสมขัดต่อระเบียบของ 
โรงเรียน 
3. ครูณรงค์ เล็กแดงอยู่ ครูจักรธนัญญ์ เอกสดิศศิดา มีสิทธิ์หักคะเเนนนักเรียนทุกคนตามความควรแก่
เหตุผล โดสอบสวนกรณีความผิดและบันทึกการหักคะแนนลงในแบบบันทกึการหักคะแนนพฤติกรรม ส่ง
ต่อฝ่ายกิจการนกัเรียนเพื่อดำเนินการต่อไป 
4. ฝ่ายกิจการนักเรียนทำทะเบียนคะแนนความประพฤตินักเรียนไว้เป็นหลักฐาน 
 



5. ในกรณีท่ีนักเรียนถูกหักคะแนน ในกรณีความผิดเดียวกันและในวันเดียวกัน ให้พจิารณา 
ในการหักคะแนนของครูท่านแรก 
6. นักเรียนท่ีถูกหักคะแนนความผิดเกี่ยวกับเรื่องระเบียบการแต่งกาย จำเป็นต้องใช้เวลาในการแก้ไข 
หลายวัน นักเรียนต้องยื่นคำร้องผ่อนผันกับฝ่ายกิจการนักเรียน 
7. นักเรียนท่ีเห็นว่าถูกหักคะแนนโดยไม่ได้รับความเป็นธรรม ใหย้ื่นคำร้องต่อฝ่ายกิจการนักเรียน 
ขอทบทวนพร้อมท้ังแสดงเหตุผลการยื่นคำร้องนั้น 
8. ใหค้ณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียนเป็นผู้พิจารณาคำร้องท่ีขอทบทวนนั้น 
9. ทางโรงเรียนจะเชิญผู้ปกครองมาพบ เมื่อนักเรียนถูกหักคะแนนเกิน 25 คะแนน 35 คะแนน 
45 คะแนน 
10. นักเรียนท่ีถูกหักคะแนนความประพฤติในภาคเรียนนั้นๆ ให้มาทำกิจกรรมตามท่ีโรงเรียน 
และนักเรียนร่วมกนักำหนด และในกรณีท่ีมีการเข้าค่ายเพื่อปรับพฤติกรรม นักเรยีนต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง 
โดยโรงเรียนจะเพิ่มคะแนนให้ตามคุณภาพของกิจกรรมท่ีปฏิบัติ 
11. นักเรียนคนใดถูกหักคะแนนความประพฤติเกิน 50 คะแนน ทางโรงเรียนจะไม่ออกใบรับรอง 
ความประพฤติให้ 

การพิจารณาโทษและการตัดคะแนนความประพฤติ หากฝ่าฝืนหรือกระทำความผิด ดังนี้ 
1. ระเบียบวินัยเร่ืองการแต่งกาย (คะแนนความประพฤติที่ถูกหักลด 5 คะแนน ทุกกรณี) 

1.1 ทรงผม 
1.2 เส้ือ 
1.3 กางเกง 
1.4 กระโปรง 
1.5 เข็มชัด 
1.6 ถุงเท้า 
1.7 รองเท้า 
1.8 เล็บ 
1.9 ใช้เครื่องสำอางเกินความจำเป็น 
1.10 ใส่เครื่องประดับเกินความจำเป็น 

2. ความซ่ือสัตย์ (คะแนนความประพฤติที่ถูกหักลด 25 คะแนน) 
- ปลอมลายมือช่ือผู้บริหาร ครู และผู้ปกครอง 

3. ความสามัคคีและความมีเหตุผล 
3.1 ทะเลาะวิวาทตัวต่อตัวภายในโรงเรียน  (คะแนนความประพฤติท่ีถูกหักลด 10 คะแนน) 
3.2 ทะเลาะวิวาทเป็นหมู่คณะภายในโรงเรียน  (คะแนนความประพฤติท่ีถูกหักลด 25 คะแนน) 
3.3 รังแกหรือทำร้ายร่างกายผู้อื่น  (คะแนนความประพฤติท่ีถูกหักลด 25 คะแนน) 

 



4 ความรับผิดชอบต่อตนเอง 
 4.1 มาสายช่วงเข้าเรียนแล้ว   (คะแนนความประพฤติท่ีถูกหักลด 7 คะแนน) 
 4.2 หนีคาบเรียน (วิชา/วัน)    (คะแนนความประพฤติท่ีถูกหักลด 15 คะแนน) 
 4.3 ไม่ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง   (คะแนนความประพฤติท่ีถูกหักลด  5 คะแนน) 
 4.4 ไม่ร่วมกิจกรรมคาบจริยะ   (คะแนนความประพฤติท่ีถูกหักลด  5 คะแนน) 
 4.5 ไม่เข้าโฮมรูม     (คะแนนความประพฤติท่ีถูกหักลด  5 คะแนน) 
 4.6 เล่นการพนัน     (คะแนนความประพฤติท่ีถูกหักลด 20 คะแนน) 

4.7 พกพาโทรศัพท์มือถือมาโรงเรียน  (คะแนนความประพฤติท่ีถูกหักลด 10 คะแนน) 
 4.8 พฤติกรรมส่อไปในทางชู้สาว   (คะแนนความประพฤติท่ีถูกหักลด 10 คะแนน) 
 4.9 ซื้ออาหารบริเวณริมรั้วโรงเรียน  (คะแนนความประพฤติท่ีถูกหักลด 10 คะแนน) 
 4.10 ซื้ออาหารเพื่อมาจำหน่ายในโรงเรียน  (คะแนนความประพฤติท่ีถูกหักลด 10 คะแนน) 
 4.11 ปีนกำแพงเข้าหรือออกบริเวณโรงเรียน (คะแนนความประพฤติท่ีถูกหักลด 20 คะแนน) 
 4.12 หนีโรงเรียน     (คะแนนความประพฤติท่ีถูกหักลด 25 คะแนน) 
5 ความกตัญญูกตเวที 
 - กระด้างกระเด่ืองต่อครู   (คะแนนความประพฤติท่ีถูกหักลด 20 คะแนน) 
6 ความเสียสละ ความมีน้ำใจ และความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
 6.1 ท้ิงขยะไม่เลือกท่ี    (คะแนนความประพฤติท่ีถูกหักลด 10 คะแนน) 
 6.2 ขีดเขียนตามท่ีสาธารณะ   (คะแนนความประพฤติท่ีถูกหักลด 20 คะแนน) 
 6.3 ทำลายสาธารณสมบัติอื่นๆ   (คะแนนความประพฤติท่ีถูกหักลด 25 คะแนน) 
การทำทัณฑ์บน นักเรียนจะถูกหักคะเนนความประพฤติ 50 คะแนน 
สั่งพักการเรียน นักเรียนจะถูกหักคะแนนความประพฤติ 70 คะแนน 
กรณีความผิดที่อยู่ในข่ายที่เปน็ความผิดร้ายแรง หรือทำให้เสื่อมเสียชื่อเสยีงและเกียรติภูมิของโรงเรียน ได้แก่ 

• จงใจฝ่าฝืนระเบียบบ่อยครั้ง 

• แสดงอาการก้าวร้าว ไม่เคารพครูด้วยท่าทางกิริยาหรือคำพูด 

• เล่นการพนัน พกอาวุธ ด่ืมสุรา เครื่องดองของเมา เสพหรือจำหน่ายยาเสพติด 

• ลักทรัพย์ 

• กรรโชกทรัพย์ 

• หลบหนีการเรียนบ่อยครั้ง 

• มีคดีความ ถูกศาลส่ังลงโทษถึงท่ีสุดให้จำคุก 

• ประพฤติตนเป็นคนพาลเกเร ก่อเรื่องทะเลาะวิวาท ท้ังภายในและกายนอกโรงเรียน จนเป็นเหตุให้เกิด
ความเสียหายแก่ส่วนรวมและช่ือเสียงของโรงเรียน 

• ชู้สาว 


