
 
   ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 

เรื่อง   ระเบียบว่าด้วยการควบคุมความประพฤตินักเรียน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

...............................................................                  

                     เพ่ือให้การส่งเสริมด้านพัฒนาการของนักเรียน  ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ 
วิทยาลัยก าหนด  วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด   จึงออกระเบียบในการควบคุมความประพฤตินักเรียน         ให้สอดคล้อง
กับสภาพสังคม  สภาวะเศรษฐกิจในท้องถิ่น  และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียน และนักศึกษา 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  ดังนี ้
  ข้อ ๑.  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด  ว่าด้วยการควบคุมความ 
ประพฤตินักเรียน  พ.ศ.  ๒๕๕๕  “ 
  ข้อ ๒.  ให้ยกเลิกระเบียบข้อบังคับหรือค าสั่งอ่ืนใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้และให้ใช้ 
ระเบียบนี้แทน 
  ข้อ ๓.  หัวหน้าสถานศึกษา  หมายถึง  ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 
  ข้อ ๔.  วิทยาลัย  หมายถึง  วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 
          ข้อ ๕.  คร ู หมายถึง  ครูที่ปฏิบัติราชการ  หรือปฏิบัติการสอนอยู่ในวิทยาลัยนาฏศิลป 
ร้อยเอ็ด 
  ข้อ ๖.  นักเรียน  หมายถึง  นักเรียนที่ก าลังศึกษาเล่าเรียนอยู่ในวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด     
  ทุกระดับชั้น 
  ข้อ ๗.  คะแนน  หมายถึง  คะแนนความประพฤติของนักเรียนประจ าปีการศึกษา  ในแต่ละ    
ภาคเรียน  นักเรียนแต่ละคนจะมีคะแนนความประพฤติของตนเอง  ๑๐๐  คะแนน 
  ข้อ ๘.  การควบคุมความประพฤตินักเรียน   หมายถึง    การลงโทษและการตัดคะแนน   
 ความประพฤติของนักเรียนควบคู่กันไปด้วย  วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด  ได้ก าหนดการลงโทษนักเรียน  นักศึกษา    
๕  สถาน   คือ 
                          ๘.๑   วา่กล่าวตักเตือน 
                          ๘.๒  ท าทัณฑ์บน 
                          ๘.๓  ตดัคะแนนความประพฤติ 
                          ๘.๔  ท ากิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
                          ๘.๕  พักการเรียน 
  ข้อ ๙.  นักเรียนคนใด  กระท าความผิดโดยการฝ่าฝืนระเบียบที่วิทยาลัยประกาศไว้  วิทยาลัยจะพิจารณาตัด
คะแนนความประพฤติ  เป็นเฉพาะเรื่อง  เฉพาะครั้ง  และเป็นรายกรณี  ดังต่อไปนี้ 
                          ๙.๑   ตัดคะแนน  ครั้งละ  ๑  คะแนน  ในกรณีที่ 
                                - ไม่เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงในตอนเช้า 
                                -  มาสายโดยไม่มีเหตุอันควร 
                         



     ๙.๒   ตัดคะแนน  ครั้งละ  ๕  คะแนน  ในกรณีที่ 
                                -  แต่งกายผิดระเบียบ (รวมทั้งเวลาที่ไปปฏิบัติหน้าที่ด้านการแสดง) 
                                -  ใช้วาจา  และแสดงกิริยา  มารยาท  ที่ไม่เหมาะสม 
                                -  หลบเลี่ยงไม่เข้าแถวหน้าเสาธง 
                                -  หลบเลี่ยงไม่เข้าร่วมประชุมตามท่ีวิทยาลัย  ก าหนด 
                        ๙.๓    ตัดคะแนน  ครั้งละ  ๑๐  คะแนน  ในกรณีที่ 
                                -  หลบหนีออกนอกบริเวณวิทยาลัย  และหรือหลบหนีออกนอกหอพักวิทยาลัยฯ 
                                   (รวมทั้งหลบหนีไม่เข้าเรียนในแต่ละรายวิชา) 
                                -  จัดทัศนาจร  หรือจัดทัศนศึกษาโดยไม่ได้รับอนุญาต 
                                - ไปงานการแสดงในเวลาราชการ  ซึ่งไม่ใช่งานการแสดงในนามของวิทยาลัย      
                                   โดยไม่ได้รับอนุญาต 
                                -  ขาดซ้อมงานการแสดง  หรือซ้อมกิจกรรมใด ๆ  ตามที่วิทยาลัย  นัดหมาย           
                                  โดยไม่ได้ขอลาล่วงหน้า  หรือมีเหตุผลความจ าเป็นอันควร 
                         ๙.๔    ตัดคะแนน  ครั้งละ  ๑๕  คะแนน  ในกรณีที่ 
                                -  เที่ยวกลางคืน  (ในระหว่างเวลา  ๒๐ : ๐๐ น. - ๐๔ : ๐๐ น. ของวันรุ่งขึ้น  ซึ่งมิได้ 
                                  ไปกับบิดามารดา หรือผู้ปกครอง)  โดยไม่ได้รับอนุญาต  หรืออยู่ในแหล่งสถาน 
                                   เริงรมย์  หรืออยู่ในสถานอบายมุข 
                                -  เข้าประกวดแฟชั่น  หรือประกวดนางงามประเภทต่างๆ  โดยไม่ได้รับอนุญาต 
                                -  การลงภาพ  ลงประกาศโฆษณา และหรือข้อความใดๆ  ตามสื่อสิ่งพิมพ์หรือใน 
                                   ระบบอินเทอร์เน็ต  อันเป็นเหตุให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของตนเองและผู้อ่ืน 
                        ๙.๕   ตัดคะแนน  ครั้งละ  ๓๐  คะแนน  ในกรณีที่ 
                               -  เสพสิ่งเสพย์ติด  หรือของมึนเมาให้โทษชนิดต่างๆ 
                               -  ทะเลาะวิวาท 
                               -  ขาดงานการแสดง  หรือขาดงานกิจกรรมใดๆ  ตามท่ีวิทยาลัยขอความร่วมมือ  
                                 โดยไม่ได้ขอล่วงหน้า  หรือมีเหตุผลความจ าเป็นอันควร 
    -  ท าลายทรัพย์สินของทางวิทยาลัย 
                               -  เรื่องชู้สาว 
     -  เล่นการพนัน 

            -  ลักทรัพย์ 
                               -  ปลอมแปลงเอกสารของทางราชการ 
                        ๙.๖  ตัดคะแนน  ครั้งละ  ๓๐  คะแนนขึ้นไป  ในกรณีท่ี 
                               -  กรณีท่ีการกระท าความผิดร้ายแรงเกินกว่าที่ก าหนดไว้  ในข้อ  ๙.๑  -  ข้อ ๙.๕ 
                                  มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา  เป็นความผิดด้านสิ่งเสพติดให้โทษ   
                                  ด้านชู้สาว  การทะเลาะวิวาท  ทั้งในและนอกวิทยาลัยฯ   ต้องย้ายสถานศึกษาทั้ง 
                                 สองฝ่าย  (คู่กรณี)   
                               -  กรณีความผิดที่ไม่ได้ระบุไว้  ในข้อ ๙.๑ -  ข้อ ๙.๕  หากมีข้ึนให้มีผู้มีอ านาจหน้าที่ 
                                 ในการตัดคะแนนความประพฤติ  ให้พิจารณาความผิดนั้น  โดยการเทียบเคียงกับ 
                                 ความผิดที่ได้ระบุไว้แล้ว  และพิจารณาตัดคะแนนตามควรแก่กรณี 



               ข้อ ๑๐.  นักเรียนที่พกโทรศัพท์มือถือ  ห้ามมิให้เปิดเครื่องรับสัญญาณ ในขณะที่นั่งเรียน                                    
หรือเข้าร่วมประชุมในหอประชุม  ซึ่งจะท าให้รบกวนสมาธิของผู้อ่ืน   หากฝ่าฝืน   ครูผู้สอนหรือครู        ผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ในหอประชุม  สามารถยึดเครื่องรับโทรศัพท์เก็บไว้และคืนให้ในภายหลัง   หรือหลังจากเลิกเรียนของวันนั้น                                         

               ข้อ ๑๑.  นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติตามข้อ  ๙  แล้ว  อาจพิจารณาให้ได้ รับโทษ  ตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยการลงโทษนักเรียน  นักศึกษา  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.๒๕๕๐  (โดยอนุโลม)  ควบคู่กัน
ไปด้วยก็ได้  หรืออาจให้ชดใช้ค่าเสียหายเฉพาะเรื่อง  เป็นรายกรณีไป  ทั้งนี้  ตามท่ีวิทยาลัย  พิจารณาเห็นสมควร 
                     ๑๑.๑  ถูกตัดคะแนน  ๓๐  คะแนน  ให้ได้รับโทษว่ากล่าวตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร 
                                แจง้ให้ผู้ปกครองรับทราบ  และท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 
                     ๑๑.๒  ถูกตัดคะแนน  ๕๐  คะแนน  ให้ได้รับโทษท าทัณฑ์บน  โดยแจ้งให้ผู้ปกครอง 
                                 มารับทราบ  และท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 
                     ๑๑.๓  ตัดคะแนน  ๗๕  คะแนน  ให้ได้รับโทษท ากิจรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
                                และแจ้งให้ผู้ปกครองทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 

             ข้อ ๑๒. นักเรียนคนใดที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติท้ังหมด  ๑๐๐  คะแนน  ถือว่านักเรียน  
                           คนนั้น  หมดสภาพการเป็นนักเรียนของวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด  ต้องย้าย 
                           สถานศึกษา 

            ข้อ ๑๓. ให้รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน  นักศึกษา  ก ากับดูแลให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

                                             ประกาศ   ณ  วันที่  ๕ พฤศจิกายน   พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
           

           
                                                                                        ( นายจิรพจน์   จึงบรรเจิดศักดิ์ ) 
                                                                                   ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 


