3) ย๎ายสถานศึกษา
วิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
คะแนนติดลบ
คะแนนความประพฤติลบ 15 คะแนน
คะแนนความประพฤติลบ 20 คะแนน
คะแนนความประพฤติลบ 40 คะแนน
คะแนนความประพฤติลบ 50 คะแนน
คะแนนความประพฤติลบ 60 คะแนน
คะแนนความประพฤติลบ 80 คะแนน

วิธีปฏิบัติ
ตักเตือน ครั้งที่ 1
ตักเตือน ครั้งที่ 2
เชิญผู๎ปกครอง/ทบาทััทำบน/
รายงานฝนายกิจการนักเรียน
แก๎ไขความประพฤติในโรงเรียน

หมายเหตุ
จิตอาสา
จิตอาสา
จิตอาสา

แจ๎งผู๎ปกครองมารับทราบรํวมแก๎ไข
ความประพฤติ
เชิญผู๎ปกครองมาพบ

พักการเรียน

จิตอาสา

ย๎ายสถานศึกษา

หมายเหตุ กิจกรรมจิตอาสา คือ การบบาเพ็ญประโยชนำเพื่อสํวนรวมหรือสาธารัะ เชํน ทบาความสะอาดพื้นที่
กวาดใบไม๎ รดน้บาต๎นไม๎ ขัดห๎องน้บา ชํวยงานครูตามที่เหมาะสมครบตามกบาหนดเวลา
1. จิตอาสา 20 คะแนน /1 ชั่วโมง
2. ครูทั่วไป 5 คะแนน
3. ครูที่ปรึกษา แก๎ไขความประพฤติให๎นักเรียนได๎ครั้งละ 10 คะแนน
4. หัวหน๎างานระเบียบวินัยและความประพฤตินักเรียน หัวหน๎าฝนาย ผู๎ชํวยรองผู๎อบานวยการฝนาย
กิจการนักเรียน แก๎ไขความประพฤตินักเรียนได๎ครั้งละ 15 คะแนน
5. รองผู๎อบานวยการฝนายกิจการนักเรียน แก๎ไขความประพฤตินักเรียนได๎ครั้งละ 20 คะแนน
หมวดที่ 4
แนวทางการบันทึกความดีหรือเกียรติคุณของนักเรียน
โรงเรียนละทายวิทยา
ข้อที่
1
2
3
4

รายการ
ตัวแทนโรงเรียนแขํงขันระดับประเทศ
ตัวแทนโรงเรียนแขํงขันระดับภาค
ตัวแทนโรงเรียนแขํงขันระดับจังหวัด
เป็นคัะกรรมการสภานักเรียน

คะแนน
หมายเหตุ
80
เกียรติบัตร
60
เกียรติบัตร
40
เกียรติบัตร
30
เกียรติบัตรคบาสั่ง/

5

เป็นคัะกรรมการบริหารคัะสี ห๎องเรียน เป็นสารวัตรนักเรียน
30
เกียรติบัตรคบาสั่ง/
)ปฏิบัติหน๎าที่ตลอดปนการศึกษา(
6 ได๎รับรางวัล คนดีศรีละทาย
50
เกียรติบัตร
7 เป็นตัวแทนของโรงเรียนด๎านความสามารถ วงโปงลาง ดุริยางคำ
50
คบาสั่ง
นาฎศิลป์ วงดนตรีของโรงเรียน พิธีกรเสียงตามสาย ปฏิบัติหน๎าที่(
)ตลอดปนการศึกษา
8 เป็นตัวแทนเข๎ารํวมกิจกรรมหรือเข๎าคํายอบรมนอกสถานที่ รํวมงาน
20
เกียรติบัตร
ชุมชน โดยหนํวยงานอื่นเป็นผู๎จัด
9 เข๎ารํวมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น
10
ผู๎จัดงาน
10 เก็บสิ่งของมีคําได๎
มูลคําต่บากวํา 500 บาท
10
มูลคําตั้งแตํ 500 บาทขึ้นไป
20
เกียรติบัตร
11 มีความมุํงมั่นในการกระทบาความดีอยูํเสมอ โดยครูที่ปรึกษาเป็นผู๎รับ
20
รองเป็นลายลักษัำอักษร ) เศษตําง เนักเรียนอาสาชํวยงานห๎องพิ(
12 ได๎รับรางวัลการแขํงขันระดับโรงเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎ ภายใน/
10
เกียรติบัตร
โรงเรียน
หมายเหตุ 1. นักเรียนทุกคนจะมีคะแนนความประพฤติคนละ 100 คะแนนตํอระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น/
ปลาย
2. เกียรติบัตรใช๎เพิ่มคะแนนความดีในแตํละครั้ง โดยครูครูที่ปรึกษาหรือผู๎จัดงานเป็นผู๎เพิ่มคะแนน/
ความดีให๎กับนักเรียน
4. เกียรติบัตรไมํสามารถนบามาหักล๎างคะแนนทรงผม มาสายไมํเข๎าแถวหรือความผิดอื่นใดได๎ ,
หมวดที่ 5
การแต่งกายและทรงผม
1. เครื่องแบบนักเรียนชาย
1.1 เสื้อ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
ผ๎าสีขาวเกลี้ยง ไมํบางเกินควร ผําอกตลอด สาบที่อกเสื้อกว๎าง 1 เซนติเมตร ไมํมีจีบหลัง ใช๎กระดุมสีขาว
กลมแบน ขนาดเส๎นผํานศูนยำกลางไมํเกิน 1 เซนติเมตร แขนสั้นเพียงข๎อศอก มีกระเป๋าติดราวนมเบื้องซ๎าย 1 กระเป๋า
ขนาดกว๎างของกระเป๋า 8-12 เซนติเมตร และลึกตั้งแตํ 10-15 เซนติเมตร พอเหมาะกับขนาดของเสื้อ ต(ัดเสื้อ
พอเหมาะกับตัวของนักเรียน ไมํรัดรูปหรือไมํใหญํเกินไปสอดชายเส )ื้อไว๎ในกางเกงและให๎มองเห็นเข็มขัด
1.2 กางเกง
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต๎น
ผ๎าสีกากี
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ผ๎าสีกากี
แบบกางเกงไทย ขาสั้นเพียงเหนือสะบ๎าไมํเกิน 3 เซนติเมตร สํวนกว๎างของขากางเกงเมื่อยืนตรงหํางจาก
ขาตั้งแตํ 8-18 เซนติเมตร ตามสํวนขนาดของขา ปลายขาพับชายเข๎าข๎างในกว๎าง 5 เซนติเมตร ผําตรงสํวนหน๎าใช๎
กระดุมขนาดยํอมหรือซิปรัดไว๎ข๎างในมีกระเป๋าตามแนวของตะเข็บข๎างละ 1 กระเป๋า ไมํมีกระเป๋าหล (ังเวลาสวมให๎ )
ทับชายเสื้อไว๎ให๎เรียบร๎อย ไมํเอาชายเสื้อไว๎นอกกางเกง
หมายเหตุ กางเกงให๎มีขนาดพอเหมาะกับขนาดเอวของนักเรียนไมํปลํอยให๎ลงต่บาใต๎สะดือ 3 เซนติเมตร
1.3 เข็มขัด

นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาตอนต๎น หนังสีน้บาตาล หัวเข็มขัดเป็นโลหะสีทองเหลือง เข็มขัดลูกเสือ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หนังสีน้บาตาล หัวเข็มขัดเป็นโลหะสีทองเหลือง รูปสี่เหลี่ยมผืนผ๎า ขนาดกว๎างตั้งแตํ
2.5-4 เซนติเมตร ตามสํวนขนาดตัวของนักเรียน แบบชนิดหัวกลัดมีปลอกหน )เข็มสอดรูเข็มเพียงเข็มเดียว( ังสี
เดียวกับเข็มขัด 1 ปลอก ขนาดกว๎าง 1.5 เซนติเมตร สบาหรับสอดปลายเข็มขัด (เข็มขัดที่วํานี้ใช๎คาดทับกางเกง)
1.4 รองเท้า
นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น ตอนปลาย รองเท๎าผ๎าใบส /ีน้บาตาล ถุงเท๎าสีน้บาตาลยาวครึ่งแข๎ง และไมํ
มีลวดลาย
2. เครื่องแบบนักเรียนหญิง
2.1 เสื้อ
ผ๎าขาวเกลี้ยงไมํบางเกินควร เสื้อแบบคอพับในตัว ลึกพอให๎สวมศีรษะได๎สะดวก สาบตลบเข๎าข๎างใน
สํวนบนของสาบให๎พอแบะคอแล๎วไมํเห็นตะเข็บข๎างใน มีขนาด 10 เซนติเมตร ใช๎ผ๎า 2 ชิ้น เย็บเข๎าถ๎าแขนยาวเพียง
เหนือศอก ปลายแขนจีบเล็กน๎อย ประกอบด๎วยผ๎า 2 ชิ้น กว๎าง 3 เซนติเมตร ความยาวของตัวเสื้อวัดจากข๎อมือมาเมื่อ
ยืนตรงระยะตั้งแตํ 10-15 เซนติเมตร ชายขอบเสื้อด๎านลํางมีรอยพับไมํเกิน 3 เซนติเมตร ขนาดกว๎างของตัวเสื้อตั้งแตํ
ใต๎แขนถึงขอบลํางพอเหมาะกับตัวไมํรัดเอวหรือรัดรูป ริมขอบลํางด๎านหน๎าข๎างขวาติดกระเป๋า ขนาดกว๎าง 5-9
เซนติเมตร ยาว 7-10 เซนติเมตร ตามสํวนขนาดของตัวเสื้อ ปากกระเป๋าพับเป็นริมกว๎างไมํเกิน 2 เซนติเมตร ผูกคอ
ด๎วยผ๎าสีกรมทํา ชายสามเหลี่ยม นักเรียนหญิงต(๎องสวมเสื้อซับในสีอํอนไมํฉูดฉาด )
เสื้อ )นักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนปลาย (
ผ๎าสีขาวเกลี้ยงไมํบางเกินควร เสื้อแบบคอเชิ้ตผําอกตลอด ที่อกเสื้อทบาเป็นสาบตลบเข๎าข๎างใน กว๎าง 3
เซนติเมตร มีกระดุมกลมแบบสีขาว 3-5 เม็ด แขนยาวเพียงเหนือศอก ต๎นแขนและปลายแขนจีบ
เล็กน๎อย ประกอบด๎วยผ๎า 2 ชิ้น กว๎าง 3 เซนติเมตร สอดชายเสื้อไว๎ในกระโปรงและให๎มองเห็นเข็มขัด(นักเรียนหญิง
ต๎องสวมเสื้อซับในสีอํอนไมํฉูดฉาด )
2.2 กระโปรง
นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น สีกรมทํา
นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สีกรมทํา
กระโปรงแบบธรรมดา ด๎านหน๎าพับเป็นเกลียว ข๎างละ 3 กลีบ ด๎านหลังพับเป็นกลีบ ข๎างละ 3 กลีบ หัน
กลีบออกด๎านนอกเย็บ ทับกลีบขอบลํางลงมาระหวํา ง 6-12 เซนติเมตร เว๎นระยะความกว๎างตรงกลางพองาม
กระโปรงยาวเพียงใต๎เขําเมื่อยืนตรง ไมํเกิน (5 เซนติเมตรสวมท ) ับชายเสื้อให๎เรียบร๎อย ไมํเอาชายเสื้อไว๎นอก
กระโปรง
2.3 เข็มขัด
นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น เครื่องแบบนักเรียนธรรมดา ไมํต๎องใช๎เข็มขัด นักเรียนหญิงชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ใช๎เข็มขัดหนังสีดบา แบบนักเรียน กว๎าง 2-3 เซนติเมตร ตามสํวนขนาดของตัวนักเรียน หัวรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ๎า ชนิดหัวกลัดหนังหรือผ๎าสีดบาหุ๎ม มีปลอกหนังหรือผ๎าสีเดียวกับเข็มกลัด ขนาดกว๎าง 1.5 เซนติเมตร
สบาหรับสอดปลายเข็มขัด เข(็มขัดที่วํานี้ให๎คาดทับกระโปรง )
2.4 รองเท้า
( นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย )

แบบหุ๎มส๎น หุ๎มปลายเท๎า หัวมน ชนิดมีสายรัดหลังเท๎า หนังหรือผ๎าใบสีดบา ไมํมีลวดลาย ส๎นไมํสูงเกิน 3 เซนติเมตร
ตามปกติให๎ใช๎ประกอบถุงเท๎าสั้นสีขาวพับปลาย 2 พับ กว๎าง 5 เซนติเมตร )ไมํมีลวดลาย(
3 . ชุดโปโล
นักเรียนชาย หญิง ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
เสื้อโปโลสีฟ้า
นักเรียนชาย หญิง ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เสื้อโปโลสีแดง
3.1 เสื้อ เป็นเสื้อโปโลสีฟ้า แดงสีประจ( ำโรงเรียนไมํรัดรูป ให )๎มีขนาดพอเหมาะกับตัวนักเรียน แขนสั้น
เพียงข๎อศอก ความลึกของชายเสื้อ ระยะหํางจากสะโพกประมาั 12-15 เซนติเมตร บริเวัเสื้อด๎านขวาต๎องปักชื่อ –
สกุลและให๎ใช๎ด๎ายสีขาว
3.2 กางเกงวอรำมขายาว สีดบา ไมํมีลวดลาย ไมํมีแถบ ปลายขารัดด๎วยซิป ให๎มีความยาว ขนาดพอเหมาะกับ
ตัวนักเรียน
3.4 รองเท๎า นักเรียนชายมัธยมศึกษาตอนต๎นและตอนปลาย ให๎ใช๎รองเท๎าผ๎าใบสีน้บาตาล ไมํกัดสีรองเท๎า ไมํ
มีลวดลาย นักเรียนหญิง มัธยมศึกษาตอนต๎นและตอนปลาย ให๎ใช๎รองเท๎าผ๎าใบสีขาวไมํกัดสี
รองเท๎า ไมํมีลวดลาย
4. ชุดพละ )ชุดกีุา(
นักเรียนชาย หญิง ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย เสื้อสีตามคณะสีของตนเอง
3.1 เสื้อ เป็นเสื้อสีเหลือง เขียว มํวง แสด และน้บาเงิน สี(ของโรงเรียนกบาหนดไมํรัดรูป ให )๎มีขนาดพอเหมาะ
กับตัวนักเรียน แขนสั้นเพียงข๎อศอก ความลึกของชายเสื้อ ระยะหํางจากสะโพกประมาั 12-15 เซนติเมตร บริเวั
เสื้อด๎านขวาต๎องปักชื่อ – สกุลและให๎ใช๎ด๎ายสีขาว
3.2 กางเกงวอรำมขายาว สีดบา ไมํมีลวดลาย ไมํมีแถบ ปลายขารัดด๎วยซิป ให๎มีความยาว ขนาดพอเหมาะกับ
ตัวนักเรียน
3.4 รองเท๎า นักเรียนชายมัธยมศึกษาตอนต๎นและตอนปลาย ให๎ใช๎รองเท๎าผ๎าใบสีน้บาตาล ไมํกัดสีรองเท๎า ไมํ
มีลวดลาย นักเรียนหญิง มัธยมศึกษาตอนต๎นและตอนปลาย ให๎ใช๎รองเท๎าผ๎าใบสีขาวไมํกัดสี
รองเท๎า ไมํมีลวดลาย
5. การแต่งกายชุดลูกเสือ เนตรนารี-นักศึกษาวิชาทหารและกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
โรงเรียนอนุญาตให๎แตํงได๎ในวันที่โรงเรียนกบาหนดการแตํงกายเครื่องแบบเหลํานี้ ต๎องแตํงให๎ถูกต๎องเป็นไป
ตามที่กบาหนดในเครื่องแบบนั้น เ ผู๎ใดฝนาฝืนต๎องได๎รับโทษตามระเบียบของโรงเรียน
6. การแต่งกายเมื่อมาติดต่อกับทางโรงเรียน
นักเรียนที่ยังมีสภาพเป็นนักเรียน ต๎องแตํงเครื่องแบบนักเรียน ชุดโปโล ของโรงเรียนละทายวิทยา และเป็น
เครื่องแบบของตนเองเทํานั้น ผู๎ใดฝนาฝืนจะไมํอนุญาตให๎ติดตํอราชการ นักเรียนที่หมดสภาพนักเรียน ให๎แตํงกายชุด
สุภาพเรียบร๎อย
7 . ทรงผม
7.1 นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ผมตัดสั้น ผมข๎างหน๎ายาวไมํเกิน 3 เซนติเมตร ชายผมรอบศีรษะตัดเกรียนติดหนังศีรษะ ไมํเปลี่ยนสีผม ไมํ
ไว๎หนวดเครา ไมํใสํครีม ไมํใสํน้บามัน

7.2 นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ผมตัดสั้น ผมข๎างหน๎ายาวไมํเกิน 5 เซนติเมตร ชายผมรอบศีรษะตัดเกรียนติดหนังศีรษะ ไมํเปลี่ยนสีผม ไมํ
ไว๎หนวดเครา ไมํใสํครีม ไมํใสํน้บามัน
7.3 นักเรียน หญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ผมตัดตรงธรรมดา ไมํซอย ไมํดัดไมํไว๎ทรงผมหน๎าม๎า หากจะไว๎ผมยาวต๎องบันทึกขออนุญาตไว๎ผมยาวกับ
ฝนายกิจการนักเรียนเทํานั้น ไมํเปลี่ยนสีผม ไมํใสํน้บามัน ยาวระดับใต๎ติ่งหูไมํเกิน 3 เซนติเมตร กิ๊บติดผมให๎ใช๎ขนาดเล็ก
สีดบา สีกรมทํา หรือสีน้บาตาลเทํานั้น
7.4 นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ผมตัดตรงธรรมดา ไมํซอย ไมํดัดไมํไว๎ทรงผมหน๎าม๎า หากจะไว๎ผมยาวให๎รวบให๎เรียบร๎อย ไมํเปลี่ยนสีผม ไมํ
ใสํน้บามัน ไมํยีผม โบวำหรือกิ๊บติดผมให๎ใช๎ขนาดเล็กสีดบา สีกรมทํา หรือสีน้บาตาลเทํานั้น
8. กระเป๋านักเรียน
ให๎ใช๎กระเป๋าที่มีตราสัญลักษัำของโรงเรียน หรือที่โรงเรียนกบาหนดเทํานั้น ไมํอนุญาตให๎ใช๎รูปแบบอื่นใด
ทั้งสิ้น ยกเว๎นแตํจะมีการอนุโลมตามความเหมาะสม
หมวดที่ 6
การเข้าร่วมกิจกรรม
1. การร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
1.1 นักเรียนจะต๎องมาโรงเรียนให๎ทันเวลาการเข๎าแถว เพื่อรํวมกิจกรรมหน๎าเสาธง โรงเรียนจะให๎สัญญาั
การเข๎าแถว ดังตํอไปนี้
เวลา 07.55 นให๎สัญญาั เปญดเพลง .โรงเรียนละทายวิทยาให๎นักเรียนเตรียมตัว ทบาภาระกิจสํวนตัวให๎
เรียบร๎อยกํอนมาเข๎าแถว
เวลา 08.10 นให๎สัญญาัเพลงมารำชโรงเรียนละทายวิทยา .และจัดแถวให๎เสร็จหลังจากเพลงจบ
เวลา 08.15ที่บริเวัประตูเข .๎าครูเวรจับสายจะกักนักเรียนที่มาไมํทันเข๎าแถว
หลังจากพิธีการหน๎าเสาธงเรียบร๎อยแล๎ว ครูที่ปรึกษาจะพบนักเรียน เช็คชื่อนักเรียน ตรวจสอบความ
เรียบร๎อย และบันทึกข๎อมูลนักเรียนที่ไมํเข๎าแถว นักเรียนที่แตํงกายผิดระเบียบ
1.2 นักเรียนที่ไมํรํวมกิจกรรมหน๎าเสาธง จะมีคะแนนติดลบ ครั้งละ 5 คะแนน และนักเรียนที่แตํงกายไมํ
เรียบร๎อย จะถูกบันทึกไว๎ในสมุดเช็คชื่อนักเรียน
หมายเหตุ กิจกรรมหน๎าเสาธง หากมีกิจกรรมพิเศษให๎ดบาเนินการไมํเกินระยะเวลากบาหนด
คือ ไมํเกิน 08.30 น .หรือจัดกิจกรรมในทุกวันอังคาร คาบที่ 1 ซึ่งเป็นคาบแนะแนว เชํน มีกิจกรรมสํงเสริมคุัธรรม
จริยธรรมหรือกิจกรรมพิเศษของชุมนุม กิจกรรมการแสดง การมอบรางวัลที่นักเรียนไปแขํงขันสร๎างชื่อเสียงให๎กับ
โรงเรียน หลังกิจกรรมหน๎าเสาธงนักเรียนพบครูที่ปรึกษา ในคาบโฮมรูมสั้นของทุกวัน เวลา 80.20 – 08.30 น. ใน
กรัีที่ฝนตกให๎นักเรียนเข๎าแถวใต๎โดมอยํางเป็นระเบียบปฏิบัติเสมือนเข๎าแถวหน๎าเสาธง
2. การเข้าร่วมกิจกรรมคณะสี
นักเรียนทุกคนจะต๎องสังกัดในคัะสีตามที่กบาหนด และหากมีกิจกรรมที่ต๎องอาศัยความรํวมมือจากคัะสี
ในการเข๎ารํวมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น หรือชุมชน นักเรียนต๎องให๎ความรํวมมือโดยคาบคัะสีจะมีในคาบที่ 7 ของ
วันอังคาร และจะต๎องมีเวลาเข๎ารํวมกิจกรรมอยํางน๎อย 80 เปอรำเซ็นตำ หากพบวํามีเวลาไมํถึง 80 เปอรำเซ็นตำจะต๎อง
ได๎รับการซํอม

3. กิจกรรมวันสาคัญ หรือกิจกรรมที่กลุ่มสาระการเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระดาเนินการหรือจัดขึ้น
นักเรียนทุกคนจะต๎องเข๎ารํวมกิจกรรมที่กลุํมสาระการเรียนรู๎แตํละกลุํมสาระดบาเนินการจัด หรือกบาหนดขึ้น
ให๎นักเรียนเข๎ารํวม เชํน วันสุนทรภูํ วันวิทยาศาสตรำ วันคริสตำมาส วันสบาคัญทางพระพุทธศาสนา วันพํอ วันแมํ
แหํงชาติ หรือ อบรมให๎ความรู๎ตําง เ หากไมํเข๎ารํวมถือวําจงใจฝนาฝืนระเบียบ เว๎นแตํมีเหตุจบาเป็นหรือเจ็บปนวย ไมํ
สามารถเข๎ารํวมได๎ ให๎แจ๎งผู๎จัดงานหรือครูที่ปรึกษาให๎ทราบในวันดบาเนินกิจกรรม หรือแจ๎งกํอนลํวงหน๎า

หมวดที่ 7
เบ็ดเตล็ด
1. การทาความเคารพ แนวปฏิบัติ
1.1 เมื่อครูหรือผู๎ใหญํเดินผําน นักเรียนจะต๎องทบาความเคารพ โดยการยืนตรง หรือยกมือไหว๎ ในลักษัะ
สบารวม ค๎อมตัวด๎วยกิริยาอันนอบน๎อม
1.2 ในกรัีที่นักเรียนเดินสวนทางกับครู ไมํวําจะอยูํระหวํางขึ้นลงบันได ให๎นักเรียนยืนตรงยกมือไหว๎ทบา
ความเคารพ ยกเว๎น ในกรัีที่มือถือสิ่งของอยูํยืนตรงไมํเดินสวนทางครู โดยหลบให๎ครูไปกํอน
1.3 นักเรียนพบครูในที่สาธารัะหรือนอกโรงเรียนให๎นักเรียนทักทายหรือยกมือไหว๎ทบาความเคารพตาม
โอกาสและสถานที่
2. กรณีที่นักเรียนมีคาบเรียนว่าง มีแนวปฏิบัติดังนี้
2.1 ห๎ามนักเรียนสํงเสียงดังรบกวน หรือสร๎างความรบาคาญห๎องข๎างเคียง
2.2 ให๎นักเรียนเข๎าศึกษาค๎นคว๎าที่ห๎องสมุด หรือห๎อง ICT หรือนบาหนังสือมาอําน หรือทบาการบ๎าน
2.3 ห๎ามเลํนกีฬา ดนตรีอันเป็นการสร๎างความรบาคาญหรือรบกวนบนอาคารเรียน
3. เครื่องมือสื่อสาร โทรศัพท์มือถือ /
โรงเรียนอนุโลมให๎สามารถนบาเครื่องมือสื่อสาร/โทรศัพทำมือถือเข๎ามาใช๎ในบริเวัโรงเรียนได๎ แตํห๎ามเปญด
เครื่องมือสื่อสารโทรศ/ัพทำมือถือในขัะที่มีการเรียนการสอน หากใช๎ในระหวํางเรียนกิจกรรมทบา/ให๎ครูผู๎สอนยึด
โทรศัพทำมือถือ พร๎อมเขียนชื่อนักเรียน ระดับชั้น บันทึกสํงฝนายกิจการนักเรียนเพื่อหักคะแนน ซึ่งฝนายกิจการนักเรียน
จะยึดไว๎เป็นเวลา 5 วัน แล๎วให๎นักเรียนและผู๎ปกครองมารับคืนได๎ หากถูกยึดครั้งที่สองจะยึดไว๎(1 เดือน หากถูกยึด
ครั้งที่ 3 จะยึดไว๎ 1 ภาคเรียน)
4. อาหาร เครื่องดื่ม ของขบเคี้ยว
ห๎ามนบาอาหารและเครื่องดื่ม ขนม ลูกอม ของขบเคี้ยวทุกชนิด ขึ้นไปรับประทานบนอาคารเรียนหรือใน
ห๎องเรียนโดยเด็ดขาดไมํวํากรัีใดเทั้งสิ้น หากฝนาฝืนโรงเรียนจะดบาเนินการลงโทษตามที่กบาหนดไว๎
5. การย้ายสถานศึกษา
เมื่อนักเรียนประพฤติผิดระเบียบข๎อบังคับของโรงเรียนถูกหักคะแนนครบ 80 คะแนน ฝนายกิจการนักเรียน
จะรายงานผลไปยังผู๎อบานวยการโรงเรียนและเชิญผู๎ปกครองมารับทราบพฤติกรรมการกระทบาความผิด และให๎
ดบาเนินการย๎ายสถานศึกษา
ประกาศ ั วันที่ 24 มีนาคม พ .ศ.2557

(นายสุระคติ ทองคา(
ผู้อานวยการโรงเรียนละทายวิทยา

กระบวนการ และขั้นตอนการพิจารณาโทษนักเรียนที่กระทาผิดระเบียบฯโรงเรียน

กระทบาผิดครั้งแรก

กระทบาผิดอีก

กระทบาผิดบํอยครั้ง

กระทบาผิดวินัยร๎ายแรง

1. วํากลําวตักเตือน
2. แจ๎งครูที่ปรึกษาคัะกรรมการฝนายกิจการนักเรียน/
3. ตัดคะแนนความประพฤติ )ตามความผิด(
1. วํากลําวตักเตือน
2. แจ๎งครูที่ปรึกษาการฝนายกิจการนักเรียนคัะกรรม/
3. ตัดคะแนนความประพฤติ )ตามความผิด(
1.
2.
3.
4.

พิจารัาโทษ
แจ๎งครูที่ปรึกษาคัะกรรมการฝนายกิจการนักเรียน/
ตัดคะแนนความประพฤติ )ตามความผิด(
เชิญผู๎ปกครองมาพบรํวมแก๎ไขพฤติกรรม

1. คัะกรรมการฝนายกิจการนักเรียนสืบสวน
2. พิจารัาโทษ เสนอผู๎อบานวยการโรงเรียน
3. ผู๎อบานวยการโรงเรียนวินิจฉัย – สั่งการ

กระบวนการควบคุมความประพฤตินักเรียน )ลักษณะการผิดวินัย และการลงโทษ(
บ่อยครั้ง – อบรม / พัฒนาแล้ว ความประพฤติไม่ดีข้ ึน
- ว่ากล่าวตักเตือน
ลักษณะผิดวินยั ทัว่ ไป

- ทากิจกรรม
- ทาทัณฑ์บน

มีเหตุผลอันควร
- ปรับปลี่ยนพฤติกรรม
ลักษณะผิดวินยั ร้ายแรง

ศาลพิพากษา กระทาความผิดทางอาญา /

พักการเรี ยนทันที

ประกันตัวออกมา
รอลงอาญา

ถ้าประสงค์จะเข้าศึกษาต่อ
ผูป้ กครองต้องทาทัณฑ์บนไว้
กับทางโรงเรี ยน

