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ระเบียบโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา 

ว่าด้วยการปกครองนักเรียน พ.ศ. 2544 
(ฉบับปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2564) 

............................................................ 
ระเบียบโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา  ว่าด้วยการปกครองนักเรียน  พ.ศ. 2544 
 เพื่อให้การดำเนินงานปกครองนักเรียนของโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
ถูกต้องมีประสิทธิภาพและมีแนวปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน โรงเรียนจึงออกระเบียบโรงเรียน
ท้ายเหมืองวิทยา ว่าด้วยการปกครองนักเรียน พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้ 
หมวดทั่วไป 
 ข้อ  1  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา” ว่าด้วยการปกครองนักเรียน พ.ศ.
2544 
 ข้อ  2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับสำหรับนักเรียนปัจจุบัน โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา 
 ข้อ  3  ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันที่ผู้อำนวยการโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยาลงนามเป็นต้นไป 
 ข้อ  4  ในระเบียบนี้ 
 โรงเรียน หมายถึง โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา 
 นักเรียน หมายถึง นักเรียนโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา 
 ผู้อำนวยการโรงเรียน หมายถึง ผู้อำนวยการโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา 

 รองผู้อำนวยการโรงเรียน หมายถึง รองผู ้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียน
ท้ายเหมืองวิทยา 

   คร-ูอาจารย์ หมายถึง คร-ูอาจารย์ โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา 
 ผู้ปกครอง หมายถึง บุคคลซึ่งเป็น พ่อ แม่ โดยอยู่ในดุลยพินิจของฝ่ายปกครอง 

ฝ่ายบริหาร 
           ข้อ 5   นักเรียนไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ในข้อใดข้อหนึ่ง หรือหลายข้อให้พิจารณาลงโทษตามควรแก่
กรณี  โดยอาศัยอำนาจตาม 

1. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา พ.ศ.2543  
2. ระเบียบโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา ว่าด้วยการปกครองนักเรียน พ.ศ.2544 

 ข้อ 6  ให้รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
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หมวดที่ 1 
ผู้ปกครองนักเรียน 

 
 ข้อ  7  นักเรียนอาจมีผู้ปกครองได้ 2 คน ได้ดังนี้ 

1. ผู้ปกครองคนที่ 1 หมายถึง บุคคลซึ่งเป็นพ่อ แม่ มีหน้าที่  ควบคุมดูแลความประพฤติ
ของนักเรียน ซึ่งผู้ปกครองต้องอยู่ในดุลยพินิจทางฝ่ายปกครอง ฝ่ายบริหาร 

2. ผู้ปกครองคนที่ 2 หมายถึง บุคคลที่นักเรียนนั้นอาศัยอยู่เป็นผู้บรรลุนิติภาวะและไม่อยู่ใน

สภาพการเป็นนักเรียน มีหน้าที่  ควบคุมดูแลความประพฤติของนักเรียนซึ่งผู้ปกครอง

ต้องอยู่ในดุลยพินิจทางฝ่ายปกครอง ฝ่ายบริหาร 

 ข้อ  8  การปฏิบัติของนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน 
1. ผู้ปกครองควรติดต่อกับสถานศึกษาอยู่เสมอและมาประชุมตามที่โรงเรียนนัดหมาย เพ่ือ

ได้รับทราบปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษาและความประพฤติของนักเรียนและร่วมมือ
กับสถานศึกษาแก้ปัญหานั้น 

2. หากผู้ปกครองต้องการรับนักเรียนออกไปทำกิจธุระหรือรับออกนอกสถานศึกษาให้ติดต่อ
ฝ่ายปกครองของโรงเรียนโดยตรง 

3. โรงเรียนไม่อนุญาตให้เพื่อนนักเรียน เพื่อนบ้านหรือบุคคลอื่นใด รับนักเรียนออกนอก
บริเวณโรงเรียน เว้นแต่ได้รับการพิจารณาจากฝ่ายปกครองตามท่ีเห็นสมควร 

 ข้อ 9  บุคคลที่สามารถเป็นผู้ปกครองของนักเรียนได้ 
1. บิดามารดา ญาติผู้ใหญ่เสมอบิดามารดา หรือครูอาจารย์ 
2. เจ้าของหรือผู้จัดการหอพัก ซึ่งบิดามารดาของนักเรียนและโรงเรียนพิจารณาเห็นว่าเป็นผู้

สมควรเป็นผู้ปกครองได้ (ถ่ายสำเนาบัตรประชาชนผู้มารับเด็กนักเรียน) 
3. ผู้ที่บรรลุนิติภาวะ มีบ้านอยู่อาศัยและมีอาชีพเป็นหลักฐาน ซึ่งบิดามารดามอบความ

ไว้วางใจให้เป็นผู้ปกครองนักเรียน (ถ่ายสำเนาบัตรประชาชนผู้มารับเด็กนักเรียน) 
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หมวดที่ 2 
เครื่องแบบนักเรียน 

 
ข้อที่ 10  เครื่องแบบนักเรียนชายระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 1. เสื้อ แบบเชิ้ตคอตั้ง ผ้าขาวเกลี้ยง ไม่บางจนเกินไป ผ่าอกตลอด สาบที่อกเสื้อกว้างประมาณ 4 ซม. 
ใช้กระดุมขาวกลมแบน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 1 ซม. จำนวน 5 เม็ด แขนสั้นเพียงข้อศอก (ไม่มีจีบหลัง) 
มีกระเป๋าติดอกเบื้องซ้าย 1 กระเป๋า ขนาดกว้าง 8 -12 ซม.และลึก 10 -15 ซม. พอเหมาะกับขนาดของเสื้อ 
เสื้อไม่คับหรือหลวมเกินไป 
 2. กางเกง ใช้ผ้าสีกากีแบบกางเกงทรงไทย ขาสั้นเหนือเข่า พ้นกลางสะบ้าหัวเข่าเพียง 5 ซม. ผ่าตรง
กลางส่วนหน้าใช้ซิบหรือกระดุมขนาดย่อมซ่อนไว้ข้างใน มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้างละ 1 กระเป๋า กางเกง
ด้านหน้ามีจีบข้างละ 2 จีบ เอวกางเกงต้องไม่อยู่ใต้สะดือ หูกางเกงมี 6 -7 ห ูสำหรับสอดเข็มขัดได้ ไม่มีกระเป๋า
หลังและเวลาสวมให้ทับชายเสื้อไว้ข้างในให้เรียบร้อย 
 3. เข็มขัด  ใช้เข็มขัดหนังสีน้ำตาล (เข็มขัดลูกเสือ) 
 4.รองเท้า  เป็นรองเท้าหุ้มส้น ชนิดผูก สีน้ำตาล เชือกผูกสีน้ำตาล สำหรับชั่วโมงพลศึกษาหรือวันที่มี
วิชาพลศึกษา  ให้ใช้รองเท้าสีขาวเกลี้ยง ไม่มีลวดลาย และสีใดๆ ในรองเท้า 
 5. ถุงเท้า  สั้นแบบธรรมดาสีน้ำตาล ความยาวครึ่งน่อง เวลาสวมไม่พับหรือม้วนถุงเท้า สำหรับชั่วโมง
พลศึกษาหรือวันที่มีวิชาพลศึกษาใช้ถุงเท้าสีขาวล้วน ความยาวครึ่งน่อง หรือถุงเท้าขาวพ้ืนดำ ยาวเหนือข้อเท้า
ขึ้นไป 
 6. ผม ให้ไว้ผมสั้น เกรียน(ติดหนังศีรษะ)ข้างหน้ายาวไม่เกิน 4 เซนติเมตร วัดจากโคนผม หรือรอง
หวีเบอร์ 1  ไม่ใส่น้ำมัน ครีม เจลหรือโฟม ห้ามย้อมสีต่างๆ ห้ามตัดทรงผมตามแฟชั่น 
ข้อที่ 11 เครื่องแบบนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 1. เสื้อ  ผ้าขาวเกลี้ยงไม่บางจนเกินไป เสื้อคอพับ ผ่าอกลึกให้พอสวมศีรษะได้สะดวก ส่วนบนของ
สาบให้ใหญ่พอแบะคอแล้วไม่เห็นตะเข็บข้างใน มีปกคอขนาด 10 ซม. ผ้า 2 ชั้น เย็บแบบเข้าถ้ำ แขนยาวเพียง
เหนือข้อศอก ปลายแขนจีบเล็กน้อย ประกอบด้วยผ้า 2 ชั้น กว้าง 3 ซม. ชายขอบของเสื้อด้านล่างมีรอยพับไม่
เกิน 3 ซม. ขนาดตัวเสื้อตั้งแต่ใต้แขนถึงขอบล่างมีความกว้างพอเหมาะกับลำตัว ไม่รัดเอว ริมขอบล่างด้านหน้า
ข้างขวาติดกระเป๋ากว้าง 10 ซม. ยาว 10 -11 ซม. ตามส่วนของขนาดตัวเสื้อ ปากกระเป๋าพับเป็นริมกว้างไม่
เกิน 2 ซม. ผูกคอด้วยผ้ากรมท่าชายสามเหลี่ยม หูกระต่ายกว้างประมาณ 5 - 8 ซม. ยาวตั้งแต่ 70 – 100 ซม. 
ผูกเงื่อนกลา 

2. กระโปรง ผ้าสีกรมท่าเกลี้ยงไม่มีลวดลาย กระโปรงด้านหน้าและด้านหลัง พับเป็นกลีบข้ างละ 3 
กลีบ หันกลีบออกด้านนอก เย็บทับจีบจากสะเอวลงมา 6 – 12 ซม. เว้นระยะกว้างตรงกลางพองาม กระโปรง
ยาวเพียงใต้เข่าเมื่อยืนตรงและไม่ยาวจนเกินไป 
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3. รองเท้า แบบหุ้มส้น หุ้มปลายเท้า หัวมน รัดสายหลังเท้าด้วยหนังสีดำไม่มีลวดลาย ส้นสูงไม่เกิน 3 
ซม. สำหรับชั่วโมงพลศึกษาหรือวันที่มีวิชาพลศึกษา ให้ใช้รองเท้าสีขาวเกลี้ยง ไม่มีลวดลายและสีใดๆใน
รองเท้า 
 4. ถุงเท้า สั้นสีขาวล้วน (ครึ่งน่อง) เวลาสวมให้พับขอบถุงเท้าปรกลงไปเพียงข้อเท้า ( พับ 2 ส่วน) 
หรือถุงเท้าขาวพ้ืนดำ ยาวเหนือข้อเท้าขึ้นไป สำหรับชั่วโมงพลศึกษาหรือวันที่มีวิชาพลศึกษาให้ใช้ถุงเท้าสีขาว  
หรือถุงเท้าขาวพ้ืนดำ ยาวเหนือข้อเท้าข้ึนไป( พับ 2 ส่วน)  เช่นเดียวกับเครื่องแบบนักเรียน 

5. ผม ทรงนักเรียนยาวเสมอกันยาวลงมาใต้ติ่งหูไม่เกิน1 นิ้ว หรือ 3 เซนติเมตร ด้านหลังมองเห็น
ต้นคอ ไม่ดัดหรือซอยตกแต่งทรงผมอันไม่ใช่ธรรมชาติ   ไม่ถักเปีย  ไม่ใช้เครื่องประดับต่างๆ ติดบนศีรษะ 
นอกจากก๊ิบขนาดเล็กสีเดียวกับผม  
 
ข้อที่ 12 เครื่องแบบนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 1. เสื้อ แบบเชิ้ตคอตั้ง ผ้าขาวเกลี้ยง ไม่บางจนเกินไป (แบบเดียวกับนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น) 
 2. กางเกง ใช้ผ้าสีดำแบบกางเกงทรงไทย (แบบเดียวกับนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) 
 3. เข็มขัด ใช้เข็มขัดหนังสีดำ ขนาดกว้าง 2.5 – 4 ซม. ตามส่วนขนาดของนักเรียน หัวเข็มขัดเป็น
โลหะสีเงินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบชนิดหัวกลัดมุมมน มีปลอกหนังสีเดียวกับเข็มขัด ปลอกขนาดกว้าง 1.5 ซม. 
สำหรับสอดเข็มขัด 
 4. รองเท้า รองเท้าผ้าใบสีดำ แบบหุ้มส้น หุ้มปลายเท้า หัวมน ชนิดผูกเชือก ไม่มีลวดลาย สำหรับ
รองเท้าพลศึกษา ใช้รองเท้าผ้าใบขาวเกลี้ยงเช่นเดียวกับนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 5. ถุงเท้า  สั้นสีขาวล้วน ไม่มีลวดลาย เวลาสวมไม่พับหรือม้วนถุงเท้า หรือถุงเท้าขาวพ้ืนดำ ยาวเหนือ
ข้อเท้าข้ึนไป สำหรับชั่วโมงพลศึกษาหรือวันที่มีวิชาพลศึกษาใช้ถุงเท้าสีขาวล้วน ความยาวครึ่งน่อง หรือถุงเท้า
ขาวพื้นดำ ยาวเหนือข้อเท้าข้ึนไป 
 6. ผม ผมไว้สั้นเหมือนนักเรียนชายระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือไว้รองทรงสูง ไม่หวี ไม่เป่าหรือ
ดัดผม ผมด้านหน้ายาวไม่เกิน 6 ซม. ห้ามไว้หนวดเครา ไม่ใส่น้ำมัน ครีม เจลหรือโฟม ห้ามย้อมสีต่างๆ ห้ามตัด
ทรงผมตามแฟชั่น 
ข้อที่ 13 เครื่องแบบนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 1. เสื้อ ผ้าขาวเกลี้ยง ไม่บางจนเกินไป เป็นแบบคอเชิ้ต ผ่าอกตลอด ที่อกเสื้อทำเป็นสาบตลบเข้า ข้าง
ในกว้าง 2 ซม. มีกระดุมกลมแบนสีขาว 3 เม็ด แขนยาวเพียงเหนือศอกต้นแขน และปลายแขนจีบเล็กน้อย 
ประกอบด้วยผ้า 2 ชั้น กว้าง 3 ซม. สอดชายเสื้อไว้ในกระโปรง 
 2. กระโปรง ผ้าสีดำหรือผ้าสีกรมท่า ไม่มีลวดลาย (แบบเดียวกับนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น) 
 3. เข็มขัด ใช้เข็มขัด หนังสีดำ กว้าง 2–3 ซม. หัวเข็มขัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าชนิดหัวเข็มกลัด ใช้หนัง
หรือผ้าสีดำมีปลอกหนังสีดำ หรือผ้าสีเดียวกับเข็มขัดขนาด 1-1.5 ซม.สำหรับสอดปลายเข็มขัดทับประโปรง 
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 4. รองเท้า รองเท้าหนังสีดำ (แบบเดียวกับนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) สำหรับรองเท้าพล
ศึกษา ให้ใช้รองเท้าผ้าใบขาวเกลี้ยงไม่มีลวดลาย เช่นเดียวกับนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 5. ถุงเท้า  สีขาวล้วน(ครึ่งน่อง) ไม่มีลวดลาย เวลาสวมพับถุงเท้าปรกลงไปเพียงข้อเท้า  2 ส่วน หรือ
ถุงเท้าขาวพื้นดำ ยาวเหนือข้อเท้าขึ้นไป  สำหรับชั่วโมงพลศึกษาหรือวันที่มีวิชาพลศึกษาใช้ถุงเท้าสีขาวไม่มี
ลวดลายหรือถุงเท้าขาวพ้ืนดำ ยาวเหนือข้อเท้าข้ึนไป( พับ 2 ส่วน) 
 6. ผม เหมือนทรงผมนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นทรงผมสั้นทรงนักเรียน ยาวพ้นติ่งหู
ลงมาไม่เกิน 2 นิ้วหรือ 6 เซนติเมตร ไม่ถักเปีย ห้ามใส่น้ำมัน ครีมหรือเครื่องแต่งผมอ่ืนใด เช่น เจล ห้ามซอย 
ห้ามดัด ห้ามย้อม หรือกระทำอย่างอ่ืนที่ผิดไปจากธรรมชาติ ห้ามใช้เครื่องประดับใดๆ นอกจากกิ๊บขนาดเล็กสี
เดียวกับผม 
 
ข้อที่ 14  เครื่องแบบพลศึกษา (สำหรับนักเรียนชาย- หญิง) 
 1. กางเกงวอร์ม สีม่วงเข้ม มีแถบสีเหลืองด้านข้างเป็นเส้นเล็กๆ 
 2. เสื้อ ใช้ผ้าสีม่วงอ่อน คอโปโล กระเป๋าเสื้อกว้าง 8 -12 ซม. ลึก 10 -15 ซม. มีสัญลักษณ์ประจำ 

โรงเรียน 
3. รองเท้า รองเท้าผ้าใบสีขาวเรียบ พร้อมถุงเท้าสีขาว ไม่มีลวดลาย หรือถุงเท้าขาวพื้นดำ ยาวเหนือ
ข้อเท้าข้ึนไป เช่นเดียวกับ เครื่องแบบนักเรียน 

ข้อที่ 15  เครื่องหมายของโรงเรียน 
1.ให้มีเครื่องหมายปักที่อกด้านขวาด้วยไหมสีน้ำเงินเข้ม อักษรย่อ ท.ว. ให้แต่ละตัวอักษรกว้าง 1 ซม. 

สูง 1.5 ซม. และปักชื่อ-นามสกุล ใต้อักษรย่อชื่อโรงเรียนลงมาประมาณ 1 ซม. ขนาดตัวอักษร ชื่อ- นามสกุล 
สูงประมาณ 1 ซม. ปักด้วยไหมสีน้ำเงินเข้ม  เหนือตัวอักษรย่อ ท.ว. ขึ้นไป 1 ซม. ให้ปักดาว จำนวนตาม
ระดับชั้นที่เรียน อกด้านซ้ายให้ปักหมายเลขประจำตัวนักเรียนด้วยไหมสีน้ำเงินเข้มโดยให้ปักด้วยตัวเลขไทย 
สำหรับนักเรียนชายให้ปักเหนือกระเป๋าข้ึนไป 1.5 ซม. นักเรียนหญิงให้ปักระดับเดียวกันกับอักษรย่อ ท.ว. 

2. เครื่องหมายระดับชั้น  
  2.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ใช้เครื่องหมายดาว สีน้ำเงินเหนืออักษรย่อ ท.ว. 1 ซม. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางของดาว 1.5 ซม. โดยให้ปักเรียงเป็นแถวตามจำนวนดังนี้ 

ม.1 จำนวน 1 ดาว ม.2 จำนวน 2 ดาว ม.3 จำนวน 3 ดาว 
 

เครื่องแบบพลศึกษา ใช้เครื่องหมายดาว สีน้ำเงิน 
  2.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้เครื่องหมายดาว สีน้ำเงินเหนืออักษรย่อ ท.ว. 1 ซม. 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของดาว 1.5 ซม. โดยให้ปักเรียงเป็นแถวตามจำนวนดังนี้ 

ม.4 จำนวน 1 ดาว   ม.5 จำนวน 2 ดาว ม.6 จำนวน 3 ดาว 
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 เครื่องแบบพลศึกษา ใช้เครื่องหมายดาว สีเหลือง 
ข้อที่ 15 เครื่องแบบ ลูกเสือ เนตรนารี ให้เป็นไปตามกฎระเบียบและวิชาการกำหนด 
ข้อที ่ 16 เครื ่องประดับและเครื ่องตกแต่งร่างกาย     โรงเรียนไม่อนุญาตให้นักเรียนสวมใส่

เครื่องประดับหรืออาภรณ์ใดๆ หรือต่างหู สร้อย ยกเว้นนาฬิกาที่ใช้สายสีสุภาพ ไม่ฉูดฉาด สร้อยสเตนเลสที่มี
พระเครื่อง ห้ามใช้แว่นกันแดด นักเรียนหญิง- ชาย ห้ามไว้เล็บ ห้ามทาปาก ห้ามเขียนคิ้ว ห้ามแต่งหน้า 

ข้อที่ 17 กระเป๋านักเรียนตามแบบโรงเรียนที่กำหนดและมีสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน ห้ามเขียน
ข้อความหรือประดับวัตถุใดๆ หรือเครื่องห้อยประดับกระเป๋าท่ีกระเป๋า 
 
 

หมวดที่ 3 
คุณสมบัติของนักเรียนโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา 

 
ข้อที่ 18 นักเรียนโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยาที่ดีพึงประพฤติปฏิบัติดังนี้ 
    1.นักเรียนต้องมีเครื่องแต่งกาย เครื่องแบบนักเรียนและเครื่องใช้ต่างๆครบตามที่โรงเรียนกำหนด 
    2.นักเรียนต้องแต่งกายและประพฤติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ของกระทรวงศึกษาธิการและ

ระเบียบของโรงเรียน 
    3.นักเรียนต้องเชื้อฟังและปฏิบัติตนอยู่ในโอวาทของครู-อาจารย์ทุกท่าน 
    4.นักเรียนต้องประพฤติตนให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นนักเรียน ด้วยการไม่สูบบุหรี่หรือเสพสิ่ง

เสพติดใดๆ ไม่เล่นการพนัน ไม่ประพฤติในทางชู้สาว ไม่ม่ัวสุ่มอบายมุขต่างๆ 
    5.นักเรียนต้องประพฤติ และปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมือง จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดี 
    6.นักเรียนต้องขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา มีน้ำใจนักกีฬา และยึดมั่นในศีลธรรม 

จริยธรรมและคุณธรรมที่ดี 
    7.นักเรียนต้องสุภาพอ่อนน้อม มีสัมมาคารวะต่อบุคคลทั่วไป และพึงปฏิบัติตนให้เหมาะสมตามวัย 

เพศและสถานภาพแห่งตน 
    8.นักเรียนต้องมีความเสียสละ เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ เห็นประโยชน์ส่วนรวมรักษาทรัพย์สมบัติของ

โรงเรียน ของสังคมทั่วไป มีความสามัคคีในหมู่คณะ รุ่นน้องนับถือรุ่นพ่ี และรุ่นพ่ีประพฤติปฏิบัติ
ตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่รุ่นน้อง 

    9.นักเรียนต้องสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนทุกวิถีทางและไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการทำลาย
ชื่อเสียงของโรงเรียนเด็ดขาด 

   10.นักเรียนต้องพัฒนาศักยภาพ และสมรรถภาพของตนตลอดเวลาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สติปัญญา ความรู้ความสามรถและสังคม  
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หมวดที่ 4 
การมาโรงเรียนและเข้าโรงเรยีน 

 ข้อ 19 การปฏิบัติในการมาโรงเรียนและการเข้าห้องเรียน 
1.แต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียน  หรือเครื่องแบบที่โรงเรียนกำหนดที่ถูกต้อง และเรียบร้อย

ตลอดเวลาที่  เดินทางไปและกลับจากโรงเรียน ขณะอยู่ในโรงเรียนและออกไปทำกิจกรรม
นอกบริเวณโรงเรียน  

2. แต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียนสุภาพเรียบร้อย ไม่สวมร้องเท้าแตะเข้ามาบริเวณโรงเรียน
ไม่ว่าจะมา ติดต่อราชการหรือทำกิจกรรมใด ๆ ก็ตาม 

3.ไม่อนุญาตให้นักเรียนขับรถส่วนตัวและรถจักรยานยนต์เข้ามาในโรงเรียน โดยไม่ได้รับ
อนุญาตจากทางโรงเรียน กรณีผู้ปกครองมาส่งให้นักเรียนลงจากรถก่อนที่จะเข้าประตู
โรงเรียน กรณีนักเรียนนำรถจักรยายนต์มาโรงเรียนเมื่อถึงประตูโรงเรียนให้นักเรียนจูง
รถจักรยานยนต์จากหน้าประตูไปไว้ในที่ที่โรงเรียนกำหนด 

  4.ไม่พกพาอาวุธ ไม่นำของมีค่ามาโรงเรียนและไม่ตกแต่งเครื่องประดับใดๆทั้งสิ้น 
  5.มาถึงโรงเรียนก่อนสัญญาณเข้าแถว  
  6.รับการตรวจความเรียบร้อยจากอาจารย์เวรประจำวันก่อนเข้าและออกจากโรงเรียนทุกวัน 
  7.เข้าแถวเคารพธงชาติ ก่อนเข้าเรียนในตอนเช้าทุกวัน  
  8.ไม่ออกจากโรงเรียนก่อนเวลาเลิกเรียน โดยไม่รับอนุญาต 
  9.เข้าห้องเรียน เข้าห้องประชุม หรือเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงทุกครั้ง 
  10.ต้องมีความเคารพ สำรวม และรักษาระเบียบวินัย ขณะอยู่ในชุดเครื่องแบบนักเรียน 

11.ทำความเคารพครูอาจารย์ และผู้มาเยี่ยม เมื่อพบปะในบริเวณโรงเรียนด้วยการไหว้ที่
เหมาะสมและสม่ำเสมอ 

12.เมื่อมีความจำเป็นต้องหยุดเรียน นักเรียนหรือผู้ปกครอง ต้องแจงให้ทางโรงเรียนทราบ
เป็นลายลักษณ์อักษร 

13.ไม่นำสินค้าหรือบริการทุกประเภทมาจำหน่ายในโรงเรียนและห้ามสั่งอาหารหรือขนมจาก
ข้างนอกเข้ามารับประทานในโรงเรียน 

  14.ไม่นำหนังสือเอกสาร และแผ่นประกาศมาแจกหรือติดประกาศในบริเวณโรงเรียน 
  15.ไม่นำบุคคลภายนอกเข้ามาในบริเวณโรงเรียน โดยมิได้รับอนุญาตจากทางโรงเรียน 

16.ไม่นำอาหารและเครื่องดื่มเข้าไปรับประทานในห้องเรียน หรือบริเวณอ่ืน นอกจากโรง
อาหารเว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นครั้งคราวจากฝ่ายกิจการนักเรียนเท่านั้น 

17.ไม่เข้าไปในบริเวณท่ีเป็นเขตหวงห้าม หรือพ้ืนที่ที่โรงเรียนประกาศห้ามเข้า  เว้นแต่ได้รับ
อนุญาตเป็นกรณีพิเศษ 

  18.ไม่เถลไถลหรือเข้าไปในสถานที่ที่ไม่เหมาะสมในระหว่างทางไปกลับโรงเรียนโดยเด็ดขาด 
  19.ห้ามนำโทรศัพท์มือถือมาโรงเรียน 
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  ข้อ 20 การปฏิบัติตัวก่อนเข้าห้องเรียน 
1.สัญญาณครั้งที่ 1 เวลา 07.40 น. จากวงโยทวาฑิตของโรงเรียน นักเรียนมาเข้าแถวประจำ

ที่ตามชั้นของตนเอง(ยกเว้นวันที่โรงเรียนกำหนดให้เข้าแถวตามคณะสี) จัดแถวให้เป็น
ระเบียบภายใต้การควบคุมของหัวหน้าชั ้นเรียน ครูที ่ปรึกษา อาจารย์เวรประจำวัน 
อาจารย์ประจำระดับ อาจารย์ฝ่ายปกครอง 

2.สัญญาณครั้งที่ 2 เวลา 08.00 น.นักเรียนทุกคนอยู่ในความสงบ หัวหน้านักเรียนที่ได้รับ
มอบหมายบอกทำความเคารพธงชาติ นักเรียนทุกคนร้องเพลงชาติ เพลงประจำโรงเรียน 
สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตาและสงบนิ่ง 

3.อาจารย์เวรประจำแจ้งเรื่อง หรือประกาศข่าวประจำวัน โดยนักเรียนทุกคนนั่งฟังด้วยความ
สงบ  สำรวม ไม่พูดคุยหรือทำกิจกรรมใดๆ  

4.สัญญาณครั้งที่ 3 เวลา 08.15 น. อาจารย์เวรประจำวันสั่งให้นักเรียนลงพื้นที่ทำความ
สะอาด  

5.นักเรียนที่มาขณะดำเนินพิธีการหน้าเสาธงให้รอจนกว่าพิธีเสร็จ หรือจนกว่าได้รับอนุญาต
จากอาจารย์เวรประจำวัน ถ้านักเรียนมาสาย หลังจากนักเรียนขึ้นห้องเรียนหมดแล้ว  
นักเรียนต้องขออนุญาตเข้าห้องเรียนจากฝ่ายปกครองจึงจะเข้าห้องเรียนได้ 

  6.สัญญาณครั้งที่ 4 เวลา 08.30. นักเรียนทุกคนเข้าห้องเรียน 
 ข้อ 21 การปฏิบัติตนในการเข้าห้องประชุม 

1.นักเรียนต้องรับผิดชอบว่าเป็นหน้าที่ของตนที่จะเข้าประชุมทุกครั้งตามวัน เวลา และ
สถานที่ที่โรงเรียนกำหนดไว้  ผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้จะต้องได้รับอนุญาตจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์เวรประจำวัน อาจารย์ประระดับเป็นลายลักษณ์อักษร 

2.เดินเข้าห้องประชุมอย่างมีระเบียบ นั่งประจำที่ตามที่กำหนาดไว้ และอยู่ในอาการสงบ 
สำรวมตลอดเวลาการประชุม 

  3.ทำความเคารพเมื่อผู้ให้การอบรมเข้ามา และจะออกจากห้องประชุม 
  4.ไม่ออกและเข้าห้องประชุมในขณะที่มีการประชุม ก่อนได้รับอนุญาต 
 ข้อที่ 22 การปฏิบัติในห้องเรียน 
  1.เข้าและออกจากห้องเรียนโดยพร้อมเพรียงกัน 
  2.ดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยของห้องเรียนก่อนที่จะมีการเรียนการสอน 
  3.แต่งกายด้วยชุดตามที่โรงเรียนกำหนดในการเรียนการสอนแต่ละวิชาในลักษณะที่เรียบร้อย 
  4.ทำความเคารพอาจารย์ผู้สอนหรือวิทยากร ก่อนและหลังจากสิ้นสุดการเรียนการสอน 
  5.ให้ความสนใจเฉพาะวิชาที่กำลังเรียนอยู่เท่านั้น ไม่นำวิชาอ่ืนมาทำโดยไม่รับอนุญาต 

 6.ไต่ถามปัญหา เสนอแนะ หรือให้ข้อคิดเห็น ในขณะมีการเรียนการสอนด้วยความเคารพ 
เมื่อได้รับอนุญาตหลังจากการยกมือ 

  7.รักษาความสงบเรียบร้อย ในขณะมีการเรียนการสอน 
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8.ขออนุญาตผู้สอนหรือวิทยากร ก่อนจะทำการใดๆ ที่เป็นการขัดจังหวะการเรียนการสอน 
เช่น การเข้าหรืออกจากห้องเรียน ในขณะที่มีการเรียนการสอน หรือเม่ือต้องการที่จะ
แสดงความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะ หรือต้องการจะลุกไปติดต่อกับเพ่ือนในห้องเรียน 

9.เมื่อต้องเปลี่ยนห้องเรียนต้องเรียบร้อยทั้งไปและกลับด้วยความรวดเร็วและเป็นระเบียบ   
เรียบร้อยโดยมีหัวหน้าชั้นเป็นผู้นำ 

 
*********************************************** 
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ระเบียบโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา 
ว่าด้วยการทำความผิดและการลงโทษนักเรียนโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา 

(ปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
___________________________________________ 

 เนื ่องจากโรงเรียนมีความประสงค์ที่จะปลูกฝังอบรมนักเรียน ให้ อยู ่ในระเบียบวินัย มีคุณธรรม 
จริยธรรม สามารถที่จะดำรงชีวิตในโรงเรียน ครอบครัวและในสังคม ได้อย่างมีความสุข เป็นประชากรที่มี
คุณภาพของชาติ จึงได้กำหนดระเบียบปฏิบัติ สำหรับนักเรียน ดังนี้ 
 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยาว่าด้วยการทำความผิด และการ
ลงโทษนักเรียนโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา ตั้งแต่วันใช้ระเบียบนี้ให้ยกเลิกระเบียบหรือหลักปฏิบัติอื่นใดที่
ขัดแย้งกับระเบียบนี้ 
 ข้อ 2  นักเรียนที่ประพฤติขัดแย้งต่อระเบียบต่อไปนี้ จะถูกลงโทษและตัดคะแนนความประพฤติ 
       2.1 ความผิดสถานเบา ตัดคะแนนความประพฤติครั้งละ 5 คะแนน 
  2.1.1 มาโรงเรียน หลบหนีไม่เข้าแถวทำกิจกรรมหน้าเสาธง 

2.1.2 แต่งเครื่องแบบไม่สุภาพเรียบร้อย ผิดระเบียบโรงเรียน เช่น เครื่องแบบ นักเรียน  
ลูกเสือ , เนตรนารี , ชุดพละ ฯลฯ 

  2.1.3 กล่าวคำหยาบคาย ไม่สุภาพ 
  2.1.4 ไม่ทิ้งขยะมูลฝอยในที่จัดไว้สำหรับใส่ขยะ 
  2.1.5 ออกนอกบริเวณโรงเรียน โดยไม่ได้รับอนุญาต 
  2.1.6 ผมยาว หรือ ไว้ทรงอ่ืนๆนอกเหนือที่โรงเรียนกำหนด 
  2.1.7 มาสาย  3 ครั้ง เชิญผู้ปกครอง 
  2.1.8 หนีเรียน  3 ครั้ง เชิญผู้ปกครอง 

2.1.9 นำสิ ่งของที ่ไม ่ม ีความจำเป็นหรือมีค่ามาโรงเร ียน รวมถึงโทรศัพท์มือถือ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์  หากมีเหตุผลความจำเป็นให้ผู้ปกครองยื่นเรื่องต่อโรงเรียนให้พิจารณาอนุญาตเป็นรายๆ ไป 
ทั้งนี้หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือนำโทรศัพท์ เครื่องมือสื่อสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรืออื่นๆ ตามรายละเอียดข้างต้น    
ครั้งที่ 1 ทางโรงเรียนจะเก็บไว้ 1 เดือน หากมีครั้งที่ 2 โรงเรียนจะเก็บไว้เป็นระยะเวลา  4 เดือน จะคืนเมื่อ
ครบกำหนดหรือนักเรียนหมดสภาพการเป็นนักเรียน หรือนักเรียนจบการศึกษา ทั้งนี้ความเสียหายที่เกิดขึ้น 
จากการเก็บทรัพย์สินดังกล่าว เช่น การเสื่อมสภาพโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบ  ทั้งนี้ในกรณีที่ ถูกยึดไว้ให้หาก
ผู้ปกครองมีเหตุผลความจำเป็นให้ยื่นเรื่องต่อฝ่ายบริหารพิจารณาอนุญาต ปรับ ลดหรืออย่างอื่น ตามความ
เหมาะสม และให้ถือว่าผลการพิจารณาจากฝ่ายบริหารเป็นที่สิ้นสุด 
  2.1.10 ใช้เครื่องสำอาง ปรุงแต่งร่างกายเพ่ือความสวยงาม ไว้เล็บและทาเล็บ 

2.1.11 ขีดเขียน ข้อความไม่สุภาพ หยาบคาย ตามบริเวณสถานที่ต่างๆในโรงเรียนหรือ
สถานที่สาธารณะ 

  2.1.12 ใช้เครื่องประดับที่โรงเรียนไม่อนุญาต 
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2.1.13 ชักนำบุคคลภายนอกเข้ามาในโรงเรียน ในเวลาราชการโดยไม่มีเหตุผลอันควร 
2.1.14 จอด ขับข่ีรถจักรยาน จักรยานยนต์ ไม่เป็นไปตามกฎวินัยจราจร เช่น การไม่สวมหมา

วกนิรภัย รถท่ีมีการตกแต่ง เป็นต้น 
2.1.15 นำรถยนต์ส่วนบุคคลมาโรงเรียน โรงเรียนไม่อนุญาตและจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

ทั้งนี้ในกรณีท่ีผู้ปกครองมีความจำเป็นให้ยื่นเรื่องต่อฝ่ายบริหารพิจารณา 
2.1.16 นำหนังสือ สื่อลามกอนาจารมาโรงเรียน 
2.1.17 เข้าโรงอาหารเพ่ือรับประทานอาหารก่อนเวลาที่กำหนดและนำอาหารออกนอกโรง

อาหารก่อนได้รับอนุญาต 
  2.1.18 เจตนาโกหกผู้ปกครอง ครู – อาจารย์ เพ่ือหลีกเลี่ยงความผิดของตนเอง และผู้อ่ืน 

  2.1.19 ออกนอกห้องเรียนในเวลาเรียน โดยไม่ได้รับอนุญาต 
2.1.20 ส่งเสียงอึกทึกรบกวนผู้อ่ืน โดยไม่ได้รับอนุญาต 
2.1.21 ขาดโรงเรียนโดยไม่มีเหตุอันควร 
2.1.22 ไม่รักษาความสะอาดของห้องเรียนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

เช่น ขีดเขียนข้อความบนโต๊ะ ฝาผนัง เป็นต้น 
2.1.23 มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในการคบเพ่ือนต่างเพศ 
2.1.24 มีพฤติกรรมอ่ืนๆที่คณะกรรมการเห็นว่าเป็นความผิดสถานเบา 

บทลงโทษ 
 -ว่ากล่าวตักเตือน 
 -กรณีประพฤติซ้ำแจ้งผู้ปกครองเพ่ือรับทราบ  เชิญผู้ปกครองเพ่ือร่วมแก้ไข 
 -ตัดคะแนนความประพฤติ 

2.2 ความผิดสถานกลาง ตัดคะแนนความประพฤติครั้งละ 15 คะแนน 
  2.2.1 หนีเรียนเกิน 4 ครั้ง 

2.2.2 มาโรงเรียนสายเกิน  4 ครั้ง 
2.2.3 มีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการทะเลาะวิวาท คนต่อคน มุงดูเหตุการณ์ขณะเกิดการ

ทะเลาะวิวาท 
  2.2.4 กล่าวคำ ท้าทาย หรือยั่วยุ อันเป็นเหตุให้เกิดการทะเลาะวิวาท 

2.2.5 กล่าววาจาหรือแสดงพฤติกรรมข่มขู่เพ่ือนนักเรียน ทั้งในและนอกโรงเรียน 
2.2.6 เที่ยวกลางคืน เกินเวลา 22.00 น. 

  2.2.6 เที่ยวในสถานที่ไม่เหมาะสม 
  2.2.7 ไม่แจ้งผู้ปกครองให้มาพบที่โรงเรียน ตามหนังสือนัดหมายที่โรงเรียนกำหนด 

  2.2.8 มั่วสุม หรือก่อความเดือดร้อน รำคาญ หรืออย่างหนึ่งอย่างใด 
  2.2.9 มีพฤติกรรมส่อในทางชู้สาว 
  2.2.10 มีพฤติกรรมอ่ืนๆที่คณะกรรมการเห็นว่าเป็นความผิดสถานกลาง  



~ 13 ~ 
 

บทลงโทษ 
 -เชิญผู้ปกครองมารับทราบเพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาตัดคะแนนความประพฤติ และทำทัณฑ์บน กรณี
ประพฤติซ้ำ นักเรียนจะไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ต้องเข้าค่ายปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมหรือทำกิจกรรมที่ทางโรงเรียนกำหนด 
 2.3 ความผิดสถานหนัก ตัดคะแนนความประพฤติครั้งละ 20 คะแนน  
  2.3.1 ลักขโมย 
  2.3.2 เล่นการพนันในโรงเรียน 

2.3.3 ปลอมแปลงลายเซ็นผู้ปกครอง ครู – อาจารย์ ซึ่งส่อไปในทางไม่สุจริต 
2.3.4 ทำลายทรัพย์สินของโรงเรียน หรือของผู้อื่นโดยเจตนา 

  2.3.5 ทำอนาจาร ลวนลามเพ่ือนนักเรียน 
  2.3.6 เกี่ยวข้องกับสารเสพติด 
  2.3.7 พกพาอาวุธ ปะทัด วัตถุระเบิด หรือนำพา พกพามาโรงเรียน 
  2.3.8 มีพฤติกรรมชู้สาวในลักษณะสัมผัสเพศตรงข้าม 
  2.3.9 ข่มขู่ รีดไถ ทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพล 
  2.3.10 ทำให้โรงเรียนเสื่อมเสียชื่อเสียงของโรงเรียน 

2.3.11 มีความผิดทางอาญา 
  2.3.12 แสดงกิริยา วาจา ไม่สมควรต่อ ครู – อาจารย์ 

2.3.13 ทะเลาะวิวาท หรือทำร้ายร่างกาย, ยกพวกตีกัน, รุมทำร้าย, นำบุคคลภายนอกมาก่อ
การทะเลาะวิวาท 

2.3.14 ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของโรงเรียน ฝ่าฝืนคำตักเตือนของครู – อาจารย์ โรงเรียนอาจ
พิจารณางดการตัดคะแนนความประพฤติหรือพิจารณาโทษอย่างอ่ืน ทั้งนี้เพ่ือให้เกิด
ความสงบเรียบร้อยและก่อให้เกิดผลดีต่อการบริหารการจัดการศึกษา 

2.3.15 มีพฤติกรรมอ่ืนๆที่คณะกรรมการเห็นว่าเป็นสถานหนัก 
บทลงโทษ 
 -ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต้องเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หรือทำ
กิจกรรมตามที่โรงเรียนกำหนด 
 -เชิญผู้ปกครองมารับทราบเพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาและทำทัณฑ์บน 
 -เสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาบทลงโทษ 
 -เปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับนักเรียน (ย้ายสถานศึกษา) 

ข้อ 3 นักเรียนที่ประพฤติผิดตามระเบียบข้อที่ 2 จะได้รับโทษลักษณะต่างๆดังต่อไปนี้ 
  4.1 ว่ากล่าวตักเตือน 
  4.2 ทำทัณฑ์บน 
  4.3 ตัดคะแนนความประพฤติ 
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  4.4 ทำกิจกรรมเพ่ือให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 ข้อ 4  ผู้มีอำนาจในการลงโทษนักเรียน 
  5.1 คร ู
  5.2 ครูที่ปรึกษา 
  5.3 หัวหน้าระดับหรือรองหัวหน้าระดับชั้น 
  5.4 รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
  5.5 ผู้อำนวยการโรงเรียน / คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน 
 ข้อ 5 ขั้นตอนและกระบวนการในการลงโทษ  ให้เป็นไปตามข้อกำหนดกฎเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด
ดังนี้ 

คะแนนความประพฤตินักเรียน 
 เพ่ือให้การป้องกันแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยาเป็นไปตาม
ขั้นตอนและมาตรฐานเดียวกันรวมทั้งส่งเสริมกำลังใจให้แก่นักเรียนที่ทำความดี โรงเรียนจึงกำหนดแนวปฏิบัติ
ว่าด้วยคะแนนความประพฤตินักเรียน พ.ศ.2544 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ไว้ดังนี้ 
  1.การตัด – เพ่ิม คะแนน ความประพฤติของนักเรียน พิจารณาตามความผิด ความเหมาะสม
แก่กรณีความผิดหรือความดีเป็นรายๆไป โดยกำหนดคะแนนความประพฤติของนักเรียนตลอด 3 ปี  คือ ชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) เป็น 100 คะแนน และตัด - เพ่ิม คะแนนตาม
ระดับความผิดและความดี  ดังนี้ 
 

เกณฑ์การลงโทษตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียน ตามลักษณะความผิด (100 คะแนน) 
ประเภทความผิด ตักเตือน ทำทัณฑ์บน ตัดคะแนน การทำกิจกรรม 
1.สถานเบา ครั้งที่ 1-2 

ตัดครั้งละ 
5 คะแนน 

ครั้งที่ 3 
ตัด 10 คะแนน 

ครั้งที่ 4 
ตัด 20 คะแนน 

ครั้งที่ 5 
ให้ทำกิจกรรม 

2.สถานกลาง - ให้ทำทัณฑ์บน 
ทุกครั้งที่กระทำผิด 

ให้ตัดคะแนนทุก
ครั้งที่กระทำ

ความผิด ไม่เกิน 
15 คะแนน 

ครั้งที่ 3 
ให้ทำกิจกรรม 

3.สถานหนัก - ให้ทำทัณฑ์บน 
ทุกครั้งที่กระทำผิด 

ให้ตัดคะแนนทุก
ครั้งที่กระทำ

ความผิด ไม่เกิน 
20 คะแนน 

ครั้งที่ 3 
ย้ายสถานศึกษา 
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หมายเหตุ 
การกระทำความผิดที่ไม่ได้ระบุไว้ตามแนวปฏิบัตินี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการฝ่ายกิจการ

นักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษา และโทษตัดคะแนนตามที่ระบุไว้ อาจต้องเพ่ิมโทษตามระเบียบของ
โรงเรียนและกระทรวงศึกษาธิการเข้าไปด้วยตามกรณี 

1.ผลของการถูกตัดคะแนน ความประพฤติ 
1.1 ถูกตัดคะแนน 25 - 30 คะแนน แจ้งผู้ปกครองรับทราบ  
1.2 ถูกตัดคะแนน 31 - 50 คะแนน แจ้งผู้ปกครองรับทราบ  
1.3 ถูกตัดคะแนน 51 - 70 คะแนน แจ้งผู้ปกครองรับทราบ และให้นักเรียนเข้าค่าย

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามที่โรงเรียนกำหนด 
 1.4 ถูกตัดคะแนน 71 – 100  คะแนน คณะกรรมพิจารณาเสนอผู้อำนวยการโรงเรียน 

หมายเหตุ 
 การพิจารณาโทษนักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติตามข้อที่ 2 ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหาร 
และคณะกรรมการตามความเหมาะสม  

2.การเพิ่มคะแนนความประพฤตินักเรียนที่ทำความดี 
     2.1 การเก็บเงินสิ่งของได้แล้วนำมามอบให้แก่โรงเรียนเพ่ือส่งคืนเจ้าของ พิจารณาดังนี้ 

  - มูลค่าไม่เกิน  100 บาท    เพ่ิมคะแนน 5 คะแนน 
  - มูลค่าเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน  500 บาท    เพ่ิมคะแนน 10 คะแนน 
  - มูลค่าเกิน  500 บาท ขึ้นไป   เพ่ิมคะแนน 15 คะแนน 
      2.2 การได้รับรางวัลการประกวดหรือการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ พิจารณาดังนี้ 
  - ระดับโรงเรียน    เพ่ิมคะแนน 5 คะแนน 
  - ระดับเครือข่าย    เพ่ิมคะแนน 10 คะแนน 
  - ระดับอำเภอ    เพ่ิมคะแนน 15 คะแนน 
  - ระดับจังหวัด    เพ่ิมคะแนน 20 คะแนน 
  - ระดับภาค    เพ่ิมคะแนน 25 คะแนน 
  - ระดับประเทศ    เพ่ิมคะแนน 30 คะแนน 
 ทุกระดับท่ีได้ต้องมีเกียรติบัตรหรือโล่รางวัลยืนยัน 
           2.3 นักเรียนประพฤติตนเป็นคนดี มีจิตสาธารณะ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาเสนอเพ่ือเพ่ิม

คะแนน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ไม่เกิน 20 คะแนน 
 2.4 อำนาจในการสั่งตัดหรือเพ่ิมคะแนนความประพฤติครูและบุคลากร         โรงเรียนท้ายเหมือง

วิทยาทุกท่าน มีหน้าที่ในการควบคุมดูแลนักเรียนให้มีความประพฤติเหมาะสมกับสภาพเป็น
นักเรียน ดังนั้นจึงมีอำนาจหน้าที่ในการเสนอตัด หรือเพ่ิมคะแนนความประพฤติ ได้ตามความ
เหมาะสมกับกรณี โดยบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรอักษร(ตามแบบฟอร์ม)และผ่านการพิจารณา
ของคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน 
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 3.ขั้นตอนการดำเนินการ เมื่อนักเรียนถูกตัด – เพิ่ม คะแนนความประพฤติ 
      3.1 นักเรียนที่ถูกตัด – เพ่ิมคะแนน ลงชื่อรับทราบไว้เป็นหลักฐาน 
      3.2 แจ้งครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับ ทราบ 
      3.3 แจ้งให้ผู้ปกครองทราบทุกครั้งที่มีการตัด – เพ่ิมคะแนน 
      3.4 บันทึกผลการตัด เพ่ิมคะแนนในทะเบียนประวัตินักเรียน 
 4.การติดตามผลนักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติให้ครูที่ปรึกษาติดตามดูแลนักเรียนที่
กระทำผิดเป็นกรณีพิเศษ โดยร่วมมือกับผู้ปกครองและครูแนะแนว 
 ข้อ 6 ขั้นตอนและกระบวนการลงโทษ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดกฎเกณฑ์ที่คณะกรรมการฝ่าย
กิจการกำหนดขึ้น 
 ข้อ 7 ให้รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนรักษาให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 ข้อ 8 ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป 
  
 ประกาศ ณ วันที่     22   เมษายน   พ.ศ.2564 
 
 
 
 
      ลงช่ือ 
         (นายมนตรี     ยกเชื้อ) 
                                                               ผู้อำนวยการโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา 


