ระเบียบโรงเรียนแม่ทะวิทยา
ว่าด้วยการปกครองนักเรียนทั่วไป พ.ศ.2561
เพื่อให้การปฏิบัติตนของนักเรียนโรงเรียนแม่ทะวิทยาเป็นระเบียบเรียบร้อย มีวินัยและพัฒนา
บุคลิกภาพของนักเรียนให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและบาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม
โรงเรียนจึงวางระเบียบทั่วไปดังนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนแม่ทะวิทยา ว่าด้วยการปกครองนักเรียนทั่วไป พ.ศ. 2561”
ข้อ 2 นักเรียนจะต้องปฏิบัติตนดังนี้
2.1 เชื่อฟังและปฏิบัติตามคาตักเตือนของครูทุกคน
2.2 แต่งเครื่องแบบนักเรียนทุกครั้งที่มาโรงเรียน หรือมาติดต่อราชการกับโรงเรียน
2.3 มาโรงเรียนให้ทันเข้าแถวเคารพธงชาติ
2.4 เมื่อเข้ามาโรงเรียนแล้ว จะออกนอกบริเวณโรงเรียนต้องมีผู้ปกครองมารับหรือมีเหตุอันควร
และได้รับอนุญาตจากหัวหน้ากลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนก่อนทุกครั้ง
2.5 รักษาความสามัคคีในหมู่คณะ รุ่นน้องนับถือรุ่นพี่ รุ่นพี่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดี
แก่รุ่นน้อง
2.6 ควรไปและกลับระหว่างบ้านกับโรงเรียนไม่แวะตามสถานที่ต่างๆที่ไม่เหมาะสมกับสภาพของ
นักเรียน
2.7 เมื่อมีความจาเป็นต้องหยุดเรียน นักเรียนต้องส่งใบลา (โดยผู้ปกครองต้องรับรองการลานั้น)
ให้กับทางโรงเรียนทุกครั้ง
2.8 ช่วยกันประหยัดการใช้น้า ไฟฟ้า และวัสดุสิ้นเปลืองของทางโรงเรียน
2.9 ช่วยกันรักษาทรัพย์สินของโรงเรียนให้อยู่ในสภาพดี
2.10 ทาความเคารพครูทุกคน ทั้งในและนอกบริเวณโรงเรียน
2.11 รู้จักกล่าวคาว่าสวัสดี ขอบคุณ และขอโทษ ในโอกาสอันควร
2.12 รักษาระเบียบวินัยทั้งขณะเวลาเ
รียน และขณะมีกิจกรรม
2.13 ห้ามใส่เครื่องประดับและไม่นาของมีค่ามาโรงเรียน
2.14 ไม่ทาเล็บ ไว้เล็บ แต่งหน้า หรือทาผมแฟชั่นต่างๆ
2.15 ไม่นาสินค้าและบริการทุกประเภทมาจาหน่ายในโรงเรียน
2.16 ห้ามนาหนังสือ เอกสาร แผ่นปลิว มาแจกหรือติดในโรงเรียน

2.17 ห้ามนาบุคคลภายนอกเข้ามาในบริเวณโรงเรียน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากโรงเรียน
2.18 ห้ามเข้าไปในบริเวณบ้านพักครูก่อนได้รับอนุญาต
2.19 ห้ามนาอาหารหรือเครื่องดื่มเข้าไปรับประทานในห้องเรียนหรือบนอาคารเรียน
2.20 มีกิริยา วาจา ที่สุภาพ อ่อนโยน ต่อบุคคลทั่วไป
2.21 ไม่กล่าวคาหยาบ หรือพูดส่อเสียด หรือก้าวร้าว
2.22 ไม่ประพฤติตนให้เป็นที่เสื่อมเสียชื่อเสียงของโรงเรียน
2.23 ไม่นารถยนต์มาจอดในโรงเรียนในวันและเวลาราชการ
2.24 เมื่อมาติดต่องานกับทางโรงเรียนในวันหยุดเรียน ต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียนให้เรียบร้อย
และต้องแสดงบัตรประจาตัวด้วย
2.25 ในวันหยุด นักเรียนที่เข้ามาในโรงเรียนจะต้องประพฤติตนให้เรียบร้อยเหมาะสมกับสภาพ
นักเรียนและต้องช่วยกันกันดูแลความสะอาดเรียบร้อยของโรงเรียนด้วย
2.26 ห้ามใช้โทรศัพท์ในชั่วโมงเรียน ยกเว้นใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน โดยได้รับอนุญาตจาก
ครูประจาวิชา
ข้อ 3 ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

(นายกัมพล ธิติกร)
ผู้อานวยการโรงเรียนแม่ทะวิทยา

ระเบียบโรงเรียนแม่ทะวิทยา
ว่าด้วยการแต่งกายของนักเรียน พ.ศ. 2561
เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ให้เหมาะสมกับวัย และสถานสภาพของนักเรียน ทางโรงเรียนจึงวาง
ระเบียบการแต่งกายของนักเรียนไว้ดังนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนแม่ทะวิทยา ว่าด้วยการแต่งกายของนักเรียน พ.ศ. 2561”
ข้อ 2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาให้ปฏิบัติดังนี้
2.1 เครื่องแบบนักเรียนชาย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
2.1.1 เสื้อ ผ้าสีขาว แบบคอเชิ้ต แขนสั้น
2.1.2 เครื่องหมาย ใช้ชื่ออักษรย่อของสถานศึกษาปักที่อกเสื้อเบื้องขวาบนเนื้อผ้า ด้วยด้าย
หรือไหมสีน้าเงิน
2.1.3 กางเกง ผ้าสีด้าแบบสุภาพ ขาสั้น
2.1.4 เข็มขัด หนัง สีด้า หัวเข็มขัดเป็นโลหะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าชนิดหัวกลัด นักเรียนที่เป็น
ลูกเสือจะใช้เข็มขัดลูกเสือแทนก็ได้
2.1.5 รองเท้า ผ้าใบ สีด้า แบบหุ้มส้นชนิดผูก
2.1.6 ถุงเท้า สั้น สีด้า ไม่พับและ ไม่สั้นกว่าข้อเท้า
2.2 เครื่องแบบนักเรียนหญิง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
2.2.1 เสื้อ ผ้าสีขาว แบบคอปกกลาสีผูกด้วยผ้าผูกคอชายสามเหลี่ยมเงื่อนกลาสี สีกรมท่า แขนสั้น
2.2.2 เครื่องหมาย ใช้ชื่ออักษรย่อของสถานศึกษาปักที่อกเสื้อเบื้องขวา บนเนื้อผ้าด้วยด้าย
หรือไหม สีน้าเงิน
2.2.3 กระโปรง ผ้าสีกรมท่า แบบสุภาพ พับเป็นจีบข้างละสามจีบ ทั้งด้านหน้าและ
ด้านหลัง เมื่อสวมแล้วชายกระโปรงคลุมเข่า
2.2.4 รองเท้า หนังสีด้า แบบหุ้มส้นหุ้มปลายเท้า มีสายรัดหลังเท้า
2.2.5 ถุงเท้าสีขาวเรียบ ไม่มีลวดลาย พับขอบ 2 ทบ สูงเหนือตาตุ่มประมาณ 5 เซนติเมตร
2.3 เครื่องแบบนักเรียนชาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทสามัญศึกษา
2.3.1 เสื้อ ผ้าสีขาว แบบคอเชิ้ต แขนสั้น
2.3.2 เครื่องหมาย ใช้ชื่ออักษรย่อของสถานศึกษาปักที่อกเสื้อเบื้องขวา บนเนื้อผ้า ด้วย
ด้ายหรือไหม โดยสถานศึกษารัฐใช้สีน้าเงิน สถานศึกษาเอกชนใช้สีแดง
2.3.3 กางเกง ผ้าสีด้า แบบสุภาพ ขาสั้น

2.3.4 เข็มขัด หนังสีด้า หัวเข็มขัดเป็นโลหะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าชนิดหัวกลัด
2.3.5 รองเท้า ผ้าใบ สีด้าแบบหุ้มส้นชนิดผูก
2.3.6 ถุงเท้า สั้น สีขาว ไม่พับและ ไม่สั้นกว่าข้อเท้า
2.4 เครื่องแบบนักเรียนหญิง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทสามัญศึกษา
2.4.1 เสื้อ ผ้าสีขาว แบบคอเชิ้ต แขนสั้น
2.4.2 เครื่องเหมาย ใช้ชื่ออักษรย่อของสถานศึกษาปักที่อกเสื้อเบื้องขวาบนเนื้อผ้าด้วยด้าย
หรือไหมสีน้าเงิน
2.4.3 กระโปรง ผ้าสีกรมท่า แบบสุภาพ พับเป็นจีบข้างละสามจีบ ทั้งด้านหน้าและ
ด้านหลัง เมื่อสวมแล้วชายกระโปรงคลุมเข่า
2.4.4 เข็มขัด หนังหรือผ้า สีด้า หัวเข็มขัดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ชนิดหัวกลัด หุ้มด้วยหนังหรือ
ผ้าสีเดียวกับเข็มขัด
2.4.5 รองเท้า หนังสีด้า แบบหุ้มส้นหุ้มปลายเท้า มีสายรัดหลังเท้า
2.4.6 ถุงเท้าสีขาวเรียบ ไม่มีลวดลาย พับขอบ 2 ทบ สูงเหนือตาตุ่มประมาณ 5 เซนติเมตร
นักเรียนทุกระดับชั้น 1. ปักอักษรย่อชื่อโรงเรียน และข้างใต้ปักเลขประจ้าตัว (เลขไทย) ด้านขวาของอก
เสื้อด้วยไหมสีกรมท่า
2. ปักชื่อ- สกุล ด้านซ้ายของอกเสื้อ ด้วยไหมสีกรมท่า
3. ปักจุดบอกระดับชั้นขนาด 0.5 เซนติเมตร ที่ปกเสื้อด้านซ้ายด้วยไหมสีกรมท่า
2.5 กระเป๋าใส่หนังสือให้ใช้กระเป๋าของทางโรงเรียน หรือใช้กระเป๋าใส่หนังสือ สีดาหรือกรมท่า
ไม่มีลวดลายใดๆ
2.6 ทรงผมนักเรียนชาย ให้ตัดรองทรง และห้าม
(1) ไว้จอน
(2) ไว้หนวด เครา
(3) ตัดผมตามแฟชั่น
(4) แต่งผมด้วยเครื่องส้าอางแต่งผม ได้แก่ เยล มูส โฟม หรือสเปรย์
(5) ใส่น้ามันมากจนเป็นมันเยิ้ม
(6) ห้ามดัดหรือย้อมเปลี่ยนสีผมที่ผิดไปจากธรรมชาติ
2.7 ทรงผมนักเรียนหญิง
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย เมื่อตัดผมแล้วปลายผมจะต้องไม่ดัด
ไม่ซอย หรือซับ

* ถ้าตัดสั้นให้ตัดทรงบ๊อบตรง

- ม.ต้น ความยาวจากปลายติ่งหูลงไปไม่เกิน 1 นิ้ว (ฟุต)
ตามความเหมาะสมกับสรีระ
- ม.ปลาย ความยาวจากปลายติ่งหูลงไปไม่เกิน2 นิ้ว (ฟุต)
ตามความเหมาะสมกับสรีระ

* ถ้าไว้ผมยาว
- รวบผมให้เรียบร้อย (ห้ามถักเปีย) และผูกโบว์หรือริบบิ้นให้เรียบร้อย ความยาว
เมื่อรวบผมเรียบร้อยแล้วไม่เกินกลางหลัง
- โบว์หรือริบบิ้นผูกผมให้ใช้สีด้า ห้ามมีลวดลาย ขนาดกว้างไม่เกิน 3 เซนติเมตร
- กิ๊บติดผม มีขนาดเล็ก กว้างไม่เกิน 1 เซนติเมตร ไม่มีลวดลาย สีด้าเท่านั้น ติดเพื่อ
เก็บทรงผมให้เรียบร้อยทั้งด้านหน้าและด้านข้าง
- ยางรัดผมให้ใช้สีด้า ห้ามใช้ยางรัดผมแบบโดนัท
หมายเหตุ
1. ห้ามใช้โบว์หรือที่รัดผมส้าเร็จรูป
2. ห้ามท้าทรงผมแปลกๆ เช่น ผมสองข้างตัดยาวไม่เท่ากัน ตัดผมสั้นมากเหมือนผู้ชาย ผมตรงกลาง
ตัดสั้นและตั้งตรง ผมมีจอนยาวกว่าส่วนอื่น ผมที่มีส่วนของท้ายทอยยาวคล้ายหางเต่า ผมที่ใส่เยลให้แข็งและ
ยกตั้งเหนือหน้าผาก ผมที่ใส่น้ามันมากจนเป็นมันเยิ้ม ห้ามใส่มูส โฟม เยล หรือสเปรย์ ผมที่ถักเป็นเปียเล็กๆ
หลายอันไว้บนศีรษะ ห้ามกัดหรือย้อมสีผมที่ผิดไปจากธรรมชาติ และไม่ไว้ผมหน้าม้า เป็นต้น
2.8 เครื่องแบบพลศึกษา
2.8.1 เสื้อ ให้ใช้ตามแบบโรงเรียน
2.8.2 กางเกง ให้ใช้กางเกงวอร์ม ตามแบบของโรงเรียน (ที่มีจ้าหน่าย)
2.8.3 รองเท้า
* นักเรียนชาย ใช้รองเท้าผ้าใบสีด้า
* นักเรียนหญิง ใช้รองเท้าผ้าใบสีขาวล้วน ไม่มีลวดลาย
2.8.4 ถุงเท้า ถุงเท้านักเรียนสั้น สีขาวล้วน ไม่มีแถบ สีลวดลาย หรือดอก
ข้อ 3 เครื่องประดับ
3.1 สายสร้อย อนุญาตให้ใส่ส้าหรับผู้ที่ต้องการมีพระติดตัวไว้ และต้องให้มีความยาวพอสมควรที่ซ่อน
พระไว้ไม่ให้มองเห็น สายสร้อยท้าด้วยเงิน สแตนเลส หรือเชือก
3.2 ห้ามน้าหรือใส่เครื่องประดับที่มีค่ามาโรงเรียน

ข้อ 4 ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

(นายกัมพล ธิติกร)
ผู้อ้านวยการโรงเรียนแม่ทะวิทยา

ระเบียบโรงเรียนแม่ทะวิทยา
ว่าด้วยการปฏิบัติเมื่อมาโรงเรียนสาย
และการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน พ.ศ. 2561
เพื่อให้นักเรียนเป็นบุคคลที่ตรงต่อเวลาซึ่งเป็นวินัยที่สาคัญยิ่งในสังคมปัจจุบัน โรงเรียนจึงวางระเบียบ
ว่าด้วยการปฏิบัติเมื่อมาโรงเรียนสาย ดังนี้
ข้อที่ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนแม่ทะวิทยา ว่าด้วยการปฏิบัติเมื่อมาโรงเรียนสายและ การขอ
อนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน พ.ศ. 2561”
ข้อที่ 2 นักเรียนที่มาสาย จะต้องปฏิบัติตน ดังนี้
2.1 เมื่อมาสายไม่ทันเข้าแถว หลังจากเวลา 07.40 น. ให้เข้าแถวอยู่ในกลุ่มนักเรียนที่มาสาย และ
อยู่ในความดูแลของครูเวรประจาวันหน้าประตูโรงเรียน โดยครูเวรประจาวัน

บันทึกรายชื่อ นักเรียนมา สาย

พร้อมเหตุผลแจ้งผู้ตรวจเวรประจาวันและรายงานผู้บริหารรับทราบ
2.2 เมื่อมาช้าไม่ทันเข้าแถว หลังเวลา 08.20 น. ให้ปฏิบัติดังนี้
2.2.1 รายงานตัวต่อครูเวรประจาวัน
2.2.2 แสดงหนังสือของผู้ปกครองในกรณีที่นักเรียนมีความจาเป็นที่เป็นสาเหตุทาให้เรียนมา
โรงเรียนช้า/สาย
2.2.3 ให้ผู้ปกครองมาส่ง หรือนักเรียนประสานกับผู้ปกครองทันที
2.2.4 ลงชื่อในสมุดบันทึกการมาช้า
2.2.5 หากมาไม่ทันเรียนถึงคาบใด ให้ตัดเวลาเรียนรายวิชาในคาบเรียนนั้น
2.3 การบันทึกนักเรียนมาสายและมาช้า
หากผูป้ กครองมีกิจจาเป็นทีจ่ ะต้องให้นักเรียนไปทาธุระให้นักเรียนไปโรงเรียนไม่ทัน ผูป้ กครอง
นักเรียนต้องมีหนังสือแจ้งให้โรงเรียนทราบ หากนักเรียนคนใดไม่มีหลักฐานดังกล่าว หรือไม่มีเหตุอันสมควร
ทางโรงเรียนจะถือว่านักเรียนจงใจมาโรงเรียนสายจะถูกลงโทษตามระเบียบของโรงเรียน เชิญผู้ปกครองมาพบ
เพื่อทราบเหตุผล และนักเรียนจะถูกตัดคะแนนความประพฤติโดย มาสายครั้งละ
1 คะแนน มาช้าครั้งละ2 คะแนน
การลงโทษกระทาดังนี้
มาสายหรือมาช้าครั้งที่

1 ว่ากล่าวตักเตือน อบรม พร้อมบันทึกลงสมุดพฤติกรรม

มาสายหรือมาช้าครั้งที่

2 แจ้งให้ผู้ปกครองทราบ

มาสายหรือมาช้าครั้งที่

3 เชิญผู้ปกครองมาทาสัญญาดูแลความประพฤตินักเรียน

มาสายหรือมาช้าครั้งที่

4 เชิญผู้ปกครองมาพบรองรองผู้อานวยการโรงเรียนเพื่อทาทัณฑ์บน

มาสายหรือมาช้าครั้งที่

5 ทากิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์

ข้อที่ 3 นักเรียนที่จะขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนต้องปฏิบัติตนดังนี้
3.1 ให้ผู้ปกครองมาขออนุญาตและรับตัวออกไป โดยติดต่อที่ห้องบริหารงานกิจการนักเรียน
3.2 เมื่อนักเรียนมีความจาเป็นต้องขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนให้นาจดหมายขออนุญาตของ
ผู้ปกครองมาแสดงกับครูที่ปรึกษา เพื่อให้ครูที่ปรึกษารับรองและอนุญาต หลังจากนั้นให้ครูประจาวิชาและ กลุ่ม
งานบริหารกิจการนักเรียนอนุญาตตามลาดับ
3.3 กรณีเจ็บป่วยที่ได้รับการติดต่อจากห้องพยาบาล ให้รับตัวที่ห้องพยาบาลได้ ซึ่งทางห้องพยาบาล
จะออกใบอนุญาตให้
3.4 กรณีมีความจาเป็นเร่งด่วนอื่น ให้ติดต่อขออนุญาตโดยตรงที่กลุ่มงานบริหารงานกิจการนักเรียน
3.5 ให้นักเรียนนาบัตรอนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนติดตัวไปในขณะอยู่นอกบริเวณโรงเรียน
เพื่อแสดงว่าได้รับอนุญาตจากโรงเรียนแล้ว
ข้อที่ 4 ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

(นายกัมพล ธิติกร)
ผู้อานวยการโรงเรียนแม่ทะวิทยา

ระเบียบโรงเรียนแม่ทะวิทยา
ว่าด้วยการลงโทษและการตัดคะแนน ความประพฤติของนักเรียน พ.ศ. 2561
เพื่อให้การควบคุมความประพฤติของนักเรียนให้อยู่ในระเบียบ และมีคุณธรรมจริยธรรมยิ่งขึ้น ทาง
โรงเรียนจึงได้ปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการลงโทษและการตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียนโดยให้ยกเลิก
ระเบียบโรงเรียนแม่ทะวิทยาว่าด้วยการลงโทษนักเรียนที่ประพฤติตนไม่เหมาะสม ผิดระเบียบวินัยของโรงเรียน
ทั้งหมดและให้ใช้ระเบียบฉบับนี้ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป ดังนี้
ข้อที่ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนแม่ทะวิทยาว่าด้วยการลงโทษและการตัดคะแนนความประพฤติ
ของนักเรียน พ.ศ. 2561” ในระเบียบนี้
“โรงเรียน” หมายถึง โรงเรียนแม่ทะวิทยา
“ผู้อานวยการโรงเรียน” หมายถึง ผู้อานวยการโรงเรียนแม่ทะวิทยา
“รองผู้อานวยการโรงเรียน” หมายถึง รองผู้อานวยการโรงเรียนแม่ทะวิทยา
“ครู” หมายถึง ครูทั้งที่เป็นข้าราชการประจาและครูอัตราจ้างชั่วคราวในปัจจุบัน
“นักเรียน” หมายถึง นักเรียนปัจจุบันโรงเรียนแม่ทะวิทยา
“ผู้ปกครอง” หมายถึง ผู้ที่ได้ลงชื่อเป็นผู้ปกครองนักเรียนในเอกสารมอบตัวนักเรียนที่ให้ไว้กับทาง
โรงเรียน
“งานวินัยและความประพฤตินักเรียน” หมายถึง คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
ผู้อานวยการโรงเรียน ให้ทาหน้าที่ป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนชาย/หญิง
ข้อที่ 2 การลงโทษนักเรียนที่กระทาผิด จะปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
2.1 เตือนด้วยวาจา หรือบันทึกเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรให้นักเรียนลงลายมือชื่อรับทราบ
2.2 ตัดคะแนนความประพฤติ
2.3 เชิญผู้ปกครองมาพบ และรับทราบพฤติกรรม
2.4 ทาทัณฑ์บน
2.5 ทากิจกรรม หรือเข้ารับการอบรมที่โรงเรียนจัดให้

ข้อที่ 3 การลงโทษแต่ละขั้นตอนให้ยึดแนวปฏิบัติดังนี้
3.1 เมื่อครูพบนักเรียนกระทาความผิด ให้รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบฟอร์มแจ้งการทา
ความผิด โดยระบุความผิด วัน เวลา และสถานที่ ที่นักเรียนกระทาความผิดให้ชัดเจน แล้วให้นักเรียนผู้กระทา
ความผิดลงลายมือชื่อ
3.2 ส่งแบบแจ้งกระทาความผิดให้งานวินัยและความประพฤตินักเรียนชาย/หญิง
3.3 ให้หัวหน้างานวินัยและความประพฤตินักเรียนชาย /หญิง พิจารณาอนุมัติการตัดคะแนนความ
ประพฤติของนักเรียนที่กระทาความผิด ถูกตัดคะแนนไม่เกิน 10 คะแนน ส่วนความผิดที่ถูกตัดเกิน 10 คะแนน
ให้นาเสนอรองผู้อานวยการโรงเรียน
3.4 รองผู้อานวยการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียนที่มีความผิดถูก
ตัดคะแนนเกิน 10 คะแนน
3.5 ให้หัวหน้างานวินัยและความประพฤตินักเรียนชาย /หญิง แจ้งผลอนุมัติในข้อ 3.3 และ 3.4 เป็น
ลายลักษณ์อักษร ระบุความผิดและคะแนนที่ถูกตัด รวมทั้งคะแนนที่ถูกตัดสะสมครั้งสุดท้ายต่อครูที่ปรึกษา
ทราบและเชิญผู้ปกครองมาพบ เพื่อรับทราบความผิดและคะแนนที่ถูกตัด
ข้อที่ 4 ความผิดที่ต้องตัดคะแนนความประพฤติ และลงโทษ
เพื่อให้การดาเนินการควบคุมและดูแลความประพฤติของนักเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
เหมาะสม โรงเรียนจึงได้กาหนดมาตรฐานการลงโทษนักเรียนที่กระทาผิดระเบียบของโรงเรียนที่กาหนดไว้ ดังนี้

รหัส
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

ลักษณะพฤติกรรม
หมวดการแต่งกาย
เสื้อไม่ปัก ม.ว./ชื่อ-สกุล จุดบอกระดับชั้น
ใส่เสื้อผู้อื่นมาโรงเรียน
ใส่เสื้อกันหนาวโดยไม่สวมเสื้อนักเรียนข้างใน
ใส่เครื่องประดับไม่เหมาะสมมาโรงเรียน
ชายเสื้อออกนอกกระโปรง/กางเกง
ทรงผมไม่ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน
ไว้หนวด/เครา แต่งหน้า กันคิ้ว
ย้อม กัด เปลี่ยนสี ซอยผม เล็บยาวหรือทาสีเล็บ

ตัดคะแนน

การพิจารณาและวิธีปฏิบัติ

2
3
2
2
2
2
2
5

ตักเตือน
ตักเตือนและแจ้งผู้ปกครอง
ตักเตือนและแจ้งผู้ปกครอง
ตักเตือนและให้ถอดเก็บ
ตักเตือน
ตักเตือนหรือให้ตัด
ตักเตือน
ตักเตือนและแจ้งผู้ปกครองมาพบ

ไม่แต่งเครื่องแบบ ลส./ยว./รด./ชุดพื้นเมือง ตาม
กาหนด
กระโปรง/กางเกง ยาวหรือสั้นกว่าเกณฑ์จนน่า
เกลียด/ถุงเท้าผิดระเบียบ ไม่ใส่/ใช้ เข็มขัดของ
ทางโรงเรียน
หมวดความประพฤติ
ใส่คอนแทคเลนส์สีที่นอกเหนือจากคอนแทค
เลนส์สายตา
กล่าววาจาไม่สุภาพ หยาบคาบ
ไม่สารวมกริยา มารยาทในโรงเรียน และนอก
โรงเรียน
ยุยงให้เกิดการทะเลาะวิวาท
ทะเลาะวิวาทแต่ไม่ใช้กาลังทาร้ายกัน
ทะเลาะวิวาทและใช้กาลังทาร้ายกัน
ร่วมวงทะเลาะวิวาทระหว่างโรงเรียน
นาคนนอกมาทะเลาะวิวาทกับนักเรียนใน
โรงเรียน
มีส่วนร่วมในการกระทาความผิด
เล่นกันโดยประมาททาให้เกิดความบาดเจ็บ
สูบบุหรี่/มีบุหรี่ไว้ในครอบครอง
มีสื่อลามกไว้ในครอบครอง
ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

2

ตักเตือน

2

ตักเตือนและให้แก้ไข

2

ตักเตือนและให้แก้ไข

2
2

ตักเตือน
ตักเตือน

10
5
10
15
20

ตักเตือนและแจ้งผู้ปกครอง
ตักเตือนและแจ้งผู้ปกครอง
เชิญผู้ปกครอง , ทัณฑ์บน
เชิญผู้ปกครอง , ทัณฑ์บน
เชิญผู้ปกครอง , ทัณฑ์บน

5
5
8
3
15

ตักเตือนและแจ้งผู้ปกครอง
ตักเตือนและแจ้งผู้ปกครอง
ตักเตือนและแจ้งผู้ปกครอง
ตักเตือนและแจ้งผู้ปกครอง
แจ้งผู้ปกครองและฑัณฑ์บน

33
34
35
36

เล่นการพนัน
แสดงการข่มขู่เพื่อหวังทรัพย์หรืออื่นๆ
มีพฤติกรรมการใช้สารเสพติด
เสพสารเสพติดที่ผิดกฎหมายหรือมีไว้ใน
ครอบครอง

10
15
15
20

แจ้งผู้ปกครองและฑัณฑ์บน
แจ้งผู้ปกครองและฑัณฑ์บน
แจ้งผู้ปกครองและฑัณฑ์บน
เชิญผู้ปกครอง , ทัณฑ์บนและ
ส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

37
38

5
20

ตักเตือนและแจ้งผู้ปกครอง
เชิญผู้ปกครอง, ทัณฑ์บน

39
40
41
42
43
44
45

ค้นหรือหยิบฉวยสิ่งของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
ลักขโมย หรือแอบอ้างเอาของผู้อื่น
หมวดความประพฤติ
ขีดเขียนหรือทาลายทรัพย์สินของโรงเรียน/ผู้อื่น
กลั่นแกล้งเพื่อนโดยเจตนา
เที่ยวในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม
วางตัวไม่เหมาะสมกับเพื่อนต่างเพศ
ประพฤติตัวส่อไปในทางชู้สาว
ชู้สาว
ชักชวนผู้อื่นไปในทางที่ไม่ดี

10
5
10
5
10
20
5

ตักเตือนและชดใช้
ตักเตือน
ตักเตือนและแจ้งผู้ปกครอง
ตักเตือน
เชิญผู้ปกครอง
เชิญผู้ปกครอง
ตักเตือนและแจ้งผู้ปกครอง

46

แสดงกิริยา/วาจา/อาการที่ขาดความเคารพครู

10

ตักเตือนและแจ้งผู้ปกครอง

5
3
3
3
2
10

แจ้งผู้ปกครอง
ตักเตือนและแจ้งผู้ปกครอง
ตักเตือน
ตักเตือน
ตักเตือนและแจ้งผู้ปกครอง
ตักเตือนและแจ้งผู้ปกครอง

2
2
3

ตักเตือน
ตักเตือน
ตักเตือน

47
48
49
50
51
52
53
54
55

หมวดการเรียน
ขาดเรียนโดยไม่แจ้งเหตุผลเกิน 3 วัน
ไม่เข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัด
ไม่เข้าห้องเรียนตามตารางเรียนของตน
ไม่เข้าโฮมรูม/ประชุม/อบรม
ไม่ตั้งใจ/สนใจเรียน
ทุจริตในการสอบ
หมวดอาคารสถานที่
ไม่รักษาความสะอาดห้องเรียน/บริเวณโรงเรียน
นาอาหาร/เครื่องดื่มขึ้นไปบนอาคาร
เล่นในห้อง/บนอาคารรบกวนผู้อื่น เป็นเหตุให้เกิด
อันตรายต่อบุคคลหรือทรัพย์สิน

56

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

หมวดเบ็ดเตล็ด
มาโรงเรียนสาย (หลังเวลา 07.40 น.) ไม่ทันเข้า
แถวหน้าเสาธง
มาโรงเรียนช้า (หลังเวลา 08.20 น.)
ออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต
ไม่เข้าหรือออกทางประตูโรงเรียน/หนีโรงเรียน
ไม่ส่งใบลา ในวันที่ไม่มาเรียน
ใช้กระเป๋าไม่ถูกต้องตามที่ระเบียบกาหนด
นาเครื่องมือสื่อสารหรือเครื่องเล่นมาใช้ใน
โรงเรียน/ห้องเรียน โดยไม่ได้รับอนุญาต
ยืมหนังสือห้องสมุดไม่คืน จนถูกทวงถาม
ตัดหนังสือ/สิ่งพิมพ์ ในห้องสมุด
ปลอมลายมือชื่อผู้ปกครองหรือเอกสารเพื่อ
ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง
พกพาอาวุธ/สิ่งของคล้ายอาวุธมาโรงเรียน
นาประทัด/ดอกไม้ไฟมาหรือเล่นในโรงเรียน
ประพฤติผิดกฎหมายจราจรทางบก

1

ตักเตือนหรือแจ้งผู้ปกครอง

2
3
4
2
2
3

ตักเตือนหรือแจ้งผู้ปกครอง
ตักเตือน
ตักเตือน
ตักเตือน
ตักเตือน
ตักเตือนหรือแจ้งผู้ปกครอง

3
10
5

ตักเตือน
เชิญผู้ปกครองและชดใช้
แจ้งผู้ปกครอง

20
10
2

เชิญผู้ปกครอง
ตักเตือนและเชิญผู้ปกครอง
ตักเตือน

ข้อ 5 มีความผิดลักษณะอื่น
นอกเหนือจากที่ระบุในระเบียบนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน
จะเปรียบเทียบความผิดและลงโทษตามระเบียบนี้และระเบียบอื่นตามที่เห็นสมควร
ข้อ 6 ผลของการตัดคะแนนความประพฤติ
6.1 ให้คิดคะแนนที่ถูกตัดสะสมในแต่ละระดับการศึกษา แยกเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ
ระเบียบมัธยมศึกษาตอนปลาย
6.2 นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติสะสมถึง 20 คะแนนให้เชิญผู้ปกครองนักเรียนมาพบงาน
วินัยและความประพฤติชายและหญิงและครูที่ปรึกษาเพื่อรับทราบผลการตัดคะแนนความประพฤติของ
นักเรียนในการปกครอง

6.3 นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติสะสมตั้งแต่ 20 คะแนนขึ้นไป ถ้ากระทาผิดถูกตัดคะแนน
ความประพฤติอีก ให้กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนแจ้งผู้ปกครองนักเรียนรับทราบเพื่อตัดคะแนนความ
ประพฤติทุกครั้ง
6.4 นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติสะสมถึง 40 คะแนน ให้ทาหนังสือเชิญผู้ปกครองมาพบ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนและงานวินัยและความประพฤตินักเรียนชายและหญิงเพื่อมาปรึกษา
แก้ไขปัญหาร่วมกัน
6.5 นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติสะสมถึง 41 - 70 คะแนน ให้ทาหนังสือเชิญผู้ปกครองมา
พบผู้บริหาร เพื่อรับทราบการทาทัณฑ์บนของนักเรียนครั้งที่ 1-3 (41 – 50 คะแนนทาทัณฑ์บนครั้งที่ 1, 51 –
60 คะแนนทาทัณฑ์บนครั้งที่ 2, 61 – 70 คะแนนทาทัณฑ์บนครั้งที่ 3) และให้นักเรียนทากิจกรรมหรือเข้ารับ
การอบรมที่ทางกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนหรือโรงเรียนจัดให้
6.6 นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติสะสมถึง 71 – 80 คะแนน ให้เชิญผู้ปกครองมาพบ
ผู้บริหารเพื่อรับทราบการทาทัณฑ์บนของนักเรียนครั้งที่ 4 และให้นักเรียนทากิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์หรือ
เข้ารับการอบรมตามที่กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนหรือโรงเรียนจัดให้
6.7 นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติสะสมถึง 81 – 90 คะแนน ให้เชิญผู้ปกครองมาพบ
ผู้อานวยการโรงเรียนเพื่อรับทราบผลที่นักเรียนต้องปฏิบัติต่อไป
6.8 นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติถึง 100 คะแนน ให้เชิญผู้ปกครองมาพบผู้อานวยการ
โรงเรียนเพื่อรับทราบผลและหาทางแก้ไขต่อไป
6.9 ให้คะแนนความประพฤติของนักเรียนที่ถูกตัดส่งผลต่อการออกใบรับรองความประพฤติด้วย ถ้าใน
วันที่รับรองความประพฤติ
ไม่ถูกตัดคะแนนเลย
ถูกตัดคะแนน
ถูกตัดคะแนน

1 - 20 คะแนน
21 - 40 คะแนน
ถูกตัดคะแนน 41 – 60 คะแนน
ถูกตัดคะแนน มากกว่า
60 คะแนน
ข้อ 7 การตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียน

=
=
=
=
=

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ไม่ออกให้

ให้งานวินัยและความประพฤติของนักเรียนชาย/หญิง มีหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล การตัดคะแนนความ
ประพฤติ ทาคะแนนความประพฤติสะสม ทารายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

ข้อที่ 8 การลดโทษ
นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติจะได้รับการพิจารณาลดโทษในบางกรณีที่คณะกรรมการกลุ่ม
งานบริหารกิจการนักเรียน พิจารณาเห็นว่าได้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองให้ดีขึ้นอย่างสม่าเสมอ
และไม่กระทาความผิดอีกเลย โดยให้คณะกรรมการกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนทาเรื่องเสนอผู้อานวยการ
เพื่อพิจารณาลดโทษ
ข้อ 9 ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

(นายกัมพล ธิติกร)
ผู้อานวยการโรงเรียนแม่ทะวิทยา

ระเบียบโรงเรียนแม่ทะวิทยา
ว่าด้วยความปลอดภัยของนักเรียนในโรงเรียน พ.ศ. 2561
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักเรียนโรงเรียนกาหนดมาตรการเป็น
ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยของนักเรียน
ข้อที่ 1 ระเบียบนี้เรียกว่าระเบียบโรงเรียนแม่ทะวิทยาว่าด้วยความปลอดภัยของนักเรียนใน
โรงเรียน พ. ศ. 2561
ข้อ 2 นักเรียนจะต้องปฏิบัติตนดังนี้
2.1 นักเรียนจะต้องมาโรงเรียนให้ทันเวลา ตามที่โรงเรียนกาหนดและเมื่อเลิกเรียนแล้วให้รีบ
กลับบ้านทันทีหากจะกระทากิจกรรมอื่นใดต่อ ให้แจ้ง ทางโรงเรียนทราบ และอนุญาต ให้อยู่ได้ไม่เกิน
เวลา 18.00 น. เท่านั้น ถ้านอกเหนือจากเวลาที่กาหนดนี้นักเรียนจะต้องขออนุญาตต่อผู้อานวยการ
หรือผู้ที่ผู้อานวยการมอบหมายเป็นกรณีไปและนักเรียนต้องแจ้งให้ผู้ปกครองทราบล่วงหน้า
2.2 ในกรณีที่โรงเรียนมีกิจกรรมพิเศษซึ่งต้องใช้เวลานอกเหนือจากเวลาเรียนปกติโรงเรียนจะ
มีหนังสือแจ้งผู้ปกครองทราบล่วงหน้าเพื่อขออนุญาตทุกครั้ง
2.3 ห้ามนักเรียนนาเครื่องประดับหรือของมีค่ามาโรงเรียนเพราะจะทาให้นักเรียนได้รับ
อันตรายและเกิดสูญหายได้ นักเรียนคนใดฝ่าฝืนระเบียบนี้ แล้วเกิดสูญหายทางโรงเรียนจะ
ไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ
2.4 นักเรียนจะต้องแจ้งให้ผู้ปกครองหรือบุคคลอื่นที่ประสงค์จะมาติดต่อธุระหรือเพื่อรับ
นักเรียนให้ติดต่อที่อาคารประชาสัมพันธ์ก่อนเพื่อที่เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนจะได้ตามนักเรียนให้ท่า น
ผู้ปกครองหรือญาติที่ต้องการพบและให้ผู้ปกครองหรือญาติที่ต้องการพบรอพบนักเรียนที่อาคาร
ประชาสัมพันธ์
2.5 ในกรณีที่ผู้ปกครองนารถมารับส่งนักเรียนให้จอดรถรับส่งที่บริเวณที่ทางโรงเรียนได้
กาหนดให้ ห้ามนารถมาจอดขวางประตูหน้าบริเวณโรงเรียนทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการจราจร
2.6 นักเรียนที่ จะนารถจักรยานยนต์ มาโรงเรียนต้อ งได้รับอนุญาตจากทางโรงเรียน โดยให้
ผู้ปกครองนารถที่ถูกต้องตามกฎหมายมาลงทะเบียน อีกทั้งเป็นผู้รับรองและยินยอมในการขับขี่รถมา
โรงเรียน โดยให้สวมหมวกนิรภัยรวมทั้ง คนขี่และผู้ที่ซ้อนท้ายรถด้วย ให้นารถเข้ามาเก็บในโรงรถของ
โรงเรียนโดยจอดให้เป็นระเบียบและมีกุญแจล็อครถให้เรียบร้อยรวมทั้งรถจักรยาน
ข้อ 3 ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

(นายกัมพล ธิติกร)
ผู้อานวยการโรงเรียนแม่ทะวิทยา

