ระเบียบโรงเรียนมัธยมท่าแคลง
ว่าด้วย แนวปฏิบัติด้านกิจการนักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๒
เพื่อให้การดาเนินงานด้านกิจการนักเรียนของโรงเรียน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ โรงเรียนมัธยมท่าแคลง จึงกาหนดระเบียบของโรงเรียนมัธยมท่าแคลง ว่าด้วยแนวปฏิบัติด้านกิจการ
นักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้
หมวดที่ ๑
ข้อความทั่วไป
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนมัธยมท่าแคลง ว่าด้วยแนวปฏิบัติด้านกิจการนักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๒”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“นักเรียน” หมายความว่า นักเรียนโรงเรียนมัธยมท่าแคลง
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการที่ดูแลด้านระเบียบวินัยโรงเรียนมัธยมท่าแคลง
หมวดที่ ๒
การแต่งกายของนักเรียน
ข้อ ๔ การแต่งกาย นักเรียนต้องแต่งกายโดยใช้เครื่องแบบที่ถูกต้องตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ และ
ระเบียบข้อบังคับอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
๔.๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
นักเรียนชาย
๑) เสื้อ เป็นเสื้อเชิ้ตคอตั้ง เนื้อผ้าสีขาวเกลี้ยง ไม่บางเกินควร ผ่าอกตลอด สาบเสื้อกว้าง ๔
เซนติเมตร ใช้กระดุมสีขาวกลมแบน เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน ๑ เซนติเมตร แขนพับเข้าด้านใน ไม่ผ่า ยาวเพียง
ศอก แผ่นปกไม่ติดกระดุม ไม่มีจีบหลัง มีกระเป๋าที่อกด้านซ้ายขนาด ๘ – ๑๐ เซนติเมตร และลึก ๑๐ – ๑๕
เซนติเมตร หรือขนาดพอเหมาะกับตัวเสื้อ
๒) กางเกง ใช้กางเกงสีกากี มีจีบด้านหน้าเป็นจีบกลับ ๒ จีบ มีหูขนาด ๐.๘ เซนติเมตร จานวน
๗ หู ขาสั้นเพียงเหนือเข่าจากกลางสะบ้าเข่าขึ้นไปประมาณ ๓ – ๕ เซนติเมตร เมื่อยืนตรง ส่วนความกว้างของ
กางเกงให้ห่างจากขากางเกงตั้งแต่ ๘ – ๑๐ เซนติเมตร ปลายขากางเกงพับเข้าด้านในกว้าง ๕ เซนติเมตร มี
กระเป๋าตามแนวตะเข็บข้างละใบ ไม่มีกระเป๋าหลัง ห้ามใช้ผ้ายีนส์ ผ้าเวสปอยส์ สวมทับชายเสื้อให้เห็นเข็มขัด
๓) เข็มขัด เป็นหนังสีน้าตาล หัวเข็มขัดเป็นหัวเข็มขัดลูกเสือ หรือเป็นโลหะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามุม
มนสีทอง ชนิดหัวกลัด สอดไว้ในหูกางเกงให้เรียบร้อย
๔) รองเท้า ให้ใช้รองเท้าหุ้มส้นชนิดผูกเชือกเป็นผ้าใบสีน้าตาล ไม่มีลวดลาย เชือกและขอบยาง
เป็นสีเดียวกันกับผ้าใบรองเท้า มีรูร้อยเชือกตาไก่ ไม่หุ้มข้อ ส้นสูงไม่เกิน ๓ เซนติเมตร
๕) ถุงเท้า ให้ใช้ถุงเท้าสีน้าตาลยาวครึ่งน่อง ไม่มีลวดลาย ห้ามใช้ชนิดขนสัตว์หรือลูกฟูกและห้าม
พับเวลาสวมใส่
นักเรียนหญิง
๑) เสื้อทรงกะลาสี ผ้าขาวเกลี้ยงไม่บางเกินควร มีปกกะลาสี ขนาด ๑๐ เซนติเมตร สาบเสื้อตลบ
เข้าด้านใน ส่วนบนขอบใหญ่และไม่เห็นตะเข็บด้านใน รอยต่อแขนพอดีไหล่ แขนยาวเหนือข้อศอกเล็กน้อย ปลาย
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แขนมี ๖ จีบ ขอบแขนประกอบด้วยผ้า ๒ ชั้น กว้าง ๓ เซนติเมตร ชายขอบเสื้อด้านล่างมีรอยพับใหญ่ไม่เกิน ๓
เซนติเมตร ขนาดของตัวเสื้อกว้างพอเหมาะกับตัวไม่เข้ารูป ริมขอบล่างด้านขวาติดกระเป๋าขนาดกว้าง ๕ – ๙
เซนติเมตร ยาว ๗ – ๑๐ เซนติเมตร ๑ กระเป๋า ใช้ผ้าผูกคอสีกรมท่าชายสามเหลี่ยมทรงกะลาสี กว้าง ๗ – ๘
เซนติเมตร มัดเงื่อนกะลาสี และสวมเสื้อซับในสีขาว
๒) กระโปรง ใช้ผ้าสีกรมท่า ไม่มีลวดลาย ขอบเอวกระโปรงไม่มีหู ด้านหน้าและด้านหลังพับเป็น
จีบ ข้างละ ๓ จีบ หันจีบออกด้านนอก เย็บทับจีบขอบข้างลงมา ๖ – ๑๐ เซนติเมตร จีบลึก ๒.๕ เซนติเมตร ถึง
ชายกระโปรง ต้องเป็นลักษณะกระโปรงบาน ความยาวของกระโปรงยาวคลุมเข่าวัดจากกลางสะบ้าหัวเข่าลงมา
ประมาณ ๑๐ เซนติเมตร
๓) รองเท้า เป็นรองเท้าหนังสีดา ไม่มีลวดลาย ชนิดหุ้มส้นหุ้มปลายเท้า หัวมน มีสายรัดหลังเท้า
ส้นสูงไม่เกิน ๓ เซนติเมตร
๔) ถุงเท้า ให้ใช้ถุงเท้าสีขาว ไม่มีลวดลาย เวลาสวมพับปลายให้พอเหมาะ ยาวเหนือตาตุ่ม ไม่ต่า
กว่า ๔ เซนติเมตร ห้ามใช้ถุงเท้าไนลอนบางหรือลูกฟูก
๔.๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
นักเรียนชาย
๑) เสื้อ เป็นเสื้อเชิ้ตคอตั้ง เนื้อผ้าสีขาวเกลี้ยง ไม่บางเกินควร ผ่าอกตลอด สาบเสื้อกว้าง ๔
เซนติเมตร ใช้กระดุมสีขาวกลมแบน เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน ๑ เซนติเมตร แขนพับเข้าด้านใน ไม่ผ่า ยาวเพียง
ศอก แผ่นปกไม่ติดกระดุม ไม่มีจีบหลัง มีกระเป๋าที่อกด้านซ้ายขนาด ๘ – ๑๐ เซนติเมตร และลึก ๑๐ – ๑๕
เซนติเมตร หรือขนาดพอเหมาะกับตัวเสื้อ
๒) กางเกง ใช้กางเกงสีดา มีจีบด้านหน้าเป็นจีบกลับ ๒ จีบ มีหูขนาด ๐.๘ เซนติเมตร จานวน ๗
หู ขาสั้นเพียงเหนือเข่าจากกลางสะบ้าเข่าขึ้นไปประมาณ ๓ – ๕ เซนติเมตร เมื่อยืนตรง ส่วนความกว้างของ
กางเกงให้ห่างจากขากางเกงตั้งแต่ ๘ – ๑๐ เซนติเมตร ปลายขากางเกงพับเข้าด้านในกว้าง ๕ เซนติเมตร มี
กระเป๋าตามแนวตะเข็บข้างละใบ ไม่มีกระเป๋าหลัง ห้ามใช้ผ้ายีนส์ ผ้าเวสปอยส์ สวมทับชายเสื้อให้เห็นเข็มขัด
๓) เข็มขัด เป็นหนังสีดา หัวเข็มขัดเป็นโลหะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมมนสีทอง ชนิดหัวกลัด สอดไว้
ในหูกางเกงให้เรียบร้อย
๔) รองเท้า ให้ใช้รองเท้าหุ้มส้นชนิดผูกเชือกเป็นผ้าใบสีดา ไม่มีลวดลาย เชือกและขอบยางเป็นสี
เดียวกันกับผ้าใบรองเท้า มีรูร้อยเชือกตาไก่ ไม่หุ้มข้อ ส้นสูงไม่เกิน ๓ เซนติเมตร
๕) ถุงเท้า ให้ใช้ถุงเท้าสีขาวยาวครึ่งน่อง ไม่มีลวดลาย ห้ามใช้ชนิดขนสัตว์หรือลูกฟูกและห้ามพับ
เวลาสวมใส่
นักเรียนหญิง
๑) เสื้อ ใช้ผ้าขาวเกลี้ยง ไม่บางจนเกินควร ปกเชิ้ต สาบพับเข้าด้านใน ไม่เดินเส้น แขนจับจีบ ๖
จีบ จีบกลางใหญ่ประมาณ ๔ เซนติเมตร ปลายขอบแขนใหญ่ประมาณ ๓ เซนติเมตร ความยาวเพียงเหนือศอก
ต้นแขนและปลายแขนจีบเล็กน้อย ตัดหลวมพอเหมาะ ไม่รัดรูป สวมเข้าข้างในประโปรง
๒) กระโปรง ใช้ผ้าสีกรมท่า ไม่มีลวดลาย ขอบเอวกระโปรงไม่มีหู ด้านหน้าและด้านหลังพับเป็น
จีบ ข้างละ ๓ จีบ หันจีบออกด้านนอก เย็บทับจีบขอบข้างลงมา ๖ – ๑๐ เซนติเมตร จีบลึก ๒.๕ เซนติเมตร ถึง
ชายกระโปรง ต้องเป็นลักษณะกระโปรงบาน ความยาวของกระโปรงยาวคลุมเข่าวัดจากกลางสะบ้าหัวเข่าลงมา
ประมาณ ๑๐ เซนติเมตร
๓) เข็มขัด เป็นเข็มขัดหนังสีดา กว้างประมาณ ๓ เซนติเมตร หัวเข็มขัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีดา
ชนิดหัวกลัด คาดเข็มขัดให้พอดีเอว ทับชายเสื้อให้เห็นเข็มขัด (ห้ามใช้ตัวหนีบหรือของตกแต่งปลายเข็มขัด)
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๔) รองเท้า เป็นรองเท้าหนังสีดา ไม่มีลวดลาย ชนิดหุ้มส้นหุ้มปลายเท้า หัวมน มีสายรัดหลังเท้า
ส้นสูงไม่เกิน ๓ เซนติเมตร
๕) ถุงเท้า ให้ใช้ถุงเท้าสีขาว ไม่มีลวดลาย เวลาสวมพับปลายให้พอเหมาะ ยาวเหนือตาตุ่ม ไม่ต่า
กว่า ๔ เซนติเมตร ห้ามใช้ถุงเท้าไนลอนบางหรือลูกฟูก
๔.๓ ชุดพลศึกษา
นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
๑) เสื้อพลศึกษา เป็นเสื้อพละของโรงเรียน
๒) กางเกงวอร์ม ใช้กางเกงวอร์มตามแบบที่โรงเรียนกาหนดเท่านั้น
๓) รองเท้าและถุงเท้าชุดพลศึกษาให้ใช้แบบเดียวกับชุดนักเรียน
นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
๑) เสื้อพลศึกษา เป็นเสื้อพละของโรงเรียน ใส่เสื้อซับในสีขาว
๒) กางเกงวอร์ม ใช้กางเกงวอร์มตามแบบที่โรงเรียนกาหนดเท่านั้น
๓) รองเท้า ให้ใช้รองเท้าหุ้มส้นชนิดผูกเชือกเป็นผ้าใบสีขาว ไม่มีลวดลาย เชือกและขอบยางเป็น
สีเดียวกันกับผ้าใบรองเท้า มีรูร้อยเชือกตาไก่ ไม่หุ้มข้อ ส้นสูงไม่เกิน ๓ เซนติเมตร
๔) ถุงเท้า ใช้แบบเดียวกับชุดนักเรียน
นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
๑) เสื้อพลศึกษา เป็นเสื้อพละของโรงเรียน
๒) กางเกงวอร์ม ใช้กางเกงวอร์มตามแบบที่โรงเรียนกาหนดเท่านั้น
๓) รองเท้าและถุงเท้าชุดพลศึกษาให้ใช้แบบเดียวกับชุดนักเรียน
นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
๑) เสื้อพลศึกษา เป็นเสื้อพละของโรงเรียน ใส่เสื้อซับในสีขาว
๒) กางเกงวอร์ม ใช้กางเกงวอร์มตามแบบที่โรงเรียนกาหนดเท่านั้น
๓) รองเท้า ให้ใช้รองเท้าหุ้มส้นชนิดผูกเชือกเป็นผ้าใบสีขาว ไม่มีลวดลาย เชือกและขอบยางเป็น
สีเดียวกันกับผ้าใบรองเท้า มีรูร้อยเชือกตาไก่ ไม่หุ้มข้อ ส้นสูงไม่เกิน ๓ เซนติเมตร
๔.๔ การปักเครื่องหมาย ให้ปักด้วยไหมสีน้าเงิน
ชุดนักเรียน
๑) ให้ปักเครื่องหมาย ม.ท.ค. ที่อกเสื้อด้านขวา เหนือราวนมเต็มตัวอักษรตามแบบที่กาหนด
๒) ปัก ดาวใต้อักษรย่อโรงเรียน ตามแบบที่กาหนด
๓) ปัก ชื่อ – นามสกุล บนกระเป๋าด้านซ้ายมือ
ชุดพลศึกษา ปักชื่อที่อกเสื้อด้านซ้าย ปักดาวใต้ชื่อ – สกุล ตรงกลาง ตามแบบที่กาหนด
๔.๕ เครื่องแบบลูกเสือ – เนตรนารี
เป็นไปตามกฎกระทรวงหรือที่โรงเรียนกาหนด
๔.๖ เครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร
เป็นไปตามกฎกระทรวงกลาโหม
๔.๗ ทรงผม
เป็นไปตามกฎกระทรวงศึกษาธิการฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๘)
๔.๘ โบว์ผูกผม
ให้ใช้ตามแบบที่โรงเรียนกาหนด
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(แบบปักเสื้อนักเรียน)
รักเรียน เพียรศึกษา
(ปักชื่อ – นามสกุลภาษาไทย ขนาด ๐.๕ เซนติเมตร สีน้าเงินบริเวณอกเสื้อด้านซ้าย)

ม.ท.ค.

(อักษรย่อโรงเรียน ขนาด ๑ เซนติเมตรสีน้าเงิน บริเวณอกเสื้อด้านขวา
ปักดาวด้านล่างตรงกลางอักษรย่อโรงเรียนตามจานวนที่กาหนด)

(แบบปักเสื้อพละ)
รักเรียน เพียรศึกษา

(ปักชื่อ – นามสกุลภาษาไทย ขนาด ๐.๕ เซนติเมตร สีขาวบริเวณอกเสื้อด้านซ้าย
ปักดาวด้านล่าง ตรงกลางชื่อ ตามจานวนที่กาหนด)

(จานวนดาว)
ม.๑ และ ม.๔ ปัก 

ม.๒ และ ม.๕ ปัก 
ม.๓ และ ม.๖ ปัก 
๔.๙ บัตรประจาตัวนักเรียน
นักเรียนทุกคนต้องมีบัตรประจาตัวนักเรียนที่โรงเรียนออกให้นอกเหนือจากบัตรประชาชน และ
นักเรียนจะต้องสวมสายคล้องบัตรตลอดเวลาขณะอยู่ที่โรงเรียน นักเรียนจะขอมีบัตรใหม่ได้ในกรณีต่อไปนี้
๑) นักเรียนเข้าใหม่ทุกระดับชั้น
๒) เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล
๓) บัตรหายหรือชารุด
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๔.๑๐ เครื่องประดับและของมีค่า
ห้ามนักเรียนสวมใส่เครื่องประดับทุกชนิดมาโรงเรียน ยกเว้นนาฬิกาแบบสุภาพ หากคล้องพระให้
ใช้สร้อยเงินหรือสแตนเลส ขนาดเล็กลายสุภาพ เมื่อสวมใส่ต้องมีความยาวสร้อยอยู่ภายในเสื้อนักเรียนอย่างมิดชิด
และทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญหาย
๔.๑๑ การเจาะหู
๑) ห้ามนักเรียนหญิงเจาะหูเกินข้างละ ๑ รู
๒) ห้ามนักเรียนชายเจาะหูอย่างเด็ดขาด
๔.๑๒ ห้ามนักเรียนสักตามร่างกาย
๔.๑๓ ระเบียบการแต่งกายอื่นๆให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
หมวดที่ ๓
การปฏิบัติตนของนักเรียน
ข้อ ๕ การมาโรงเรียน
๕.๑ ให้นักเรียนมาสแกนลายนิ้วมือก่อนเวลา 7.50 น.
๕.๒ นักเรียนที่มาสายหลังกิจกรรมหน้าเสาธง จะต้องขอใบอนุญาตเข้าชั้นเรียนและให้ครูฝ่ายกิจการ
นักเรียนลงชื่ออนุญาตให้เข้าเรียน
ข้อ ๖ การทาความสะอาดเขตรับผิดชอบ เมื่อมาถึงโรงเรียนแล้วให้นักเรียนแต่ละห้องเรียนทาความสะอาดเขต
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายให้สะอาด เรียบร้อย
ข้อ ๗ กิจกรรมหน้าเสาธง
๗.๑ เมื่อได้ยินสัญญาณเพลงโรงเรียนในฝัน ให้นักเรียนทุกคนรีบมาเข้าแถวบริเวณหอประชุม ให้นักเรียน
นั่งลงเป็นแถวตามห้องให้เรียบร้อยก่อนเพลงจบ นักเรียนที่ยังไม่ได้นั่งในแถวหลังเพลงจบ จะต้องไปเข้าแถวพิเศษ
บริเวณสนามบาส
๗.๒ ในระหว่างปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง นักเรียนจะต้องตั้งใจและให้ความเคารพต่อสถาบันชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์ นักเรียนที่เล่นหรือคุยระหว่างปฏิบัติกิจกรรม จะต้องไปเข้าแถวพิเศษบริเวณสนามบาส
ข้อ ๘ การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
เมื่อนักเรียนสแกนลายนิ้วมือเข้าโรงเรียนแล้ว ห้ามนักเรียนออกนอกโรงเรียนโดยพลการ หากต้องการ
ออกนอกโรงเรียนให้ดาเนินการ ดังนี้
๘.๑ กรณีปกติ ให้นักเรียนขอใบอนุญาตออกนอกโรงเรียนจากห้องกิจการนักเรียน (ห้องปกครอง) แล้วให้
ครูประจาวิชาหรือครูที่ปรึกษาหรือหัวหน้าระดับ ลงชื่ออนุญาต แล้วส่งให้ครูฝ่ายปกครองเป็นลาดับสุดท้าย
๘.๒ กรณีเร่งด่วนหรือไม่พบครูฝ่ายปกครอง ให้ครูผู้สอนหรือครูที่ปรึกษา เขียนข้อความขออนุญาต โดย
ระบุชื่อ นามสกุลผู้อนุญาต พร้อมลงชื่อ และโทรแจ้งครูฝ่ายปกครอง
๙. การลา นักเรียนที่ไม่สามารถมาโรงเรียนได้จากการป่วยหรือมีกิจธุระ ให้นักเรียนเขียนใบลา โดยมีผู้ปกครองลง
ชื่อรับรอง ในกรณีเร่งด่วนให้โทรศัพท์แจ้งครูที่ปรึกษา โดยใบลาจะใช้เป็นหลักฐานสาคัญในการคิดเวลาเรียนและ
การคิดคะแนนความประพฤติ
๑๐. การปฏิบัติตนระหว่างอยู่ในโรงเรียน
๑๐.๑ ต้องเข้าเรียนตามเวลาที่กาหนด ตั้งใจเรียน รักษากิริยา วาจามารยาทให้เรียบร้อย
๑๐.๒ รักษาความสะอาดของห้องเรียนและอาคารเรียน ไม่ขีดเขียนโต๊ะเรียนหรือสถานที่อื่นๆ
๑๐.๓ รักษาทรัพย์สินและอุปกรณ์การเรียนต่างๆ หากเกิดการชารุดเสียหายให้แจ้งครูผู้สอนหรือครู
หัวหน้าอาคารทราบทันที
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๑๐.๔ ไม่นาอาหาร เครื่องดื่มขึ้นบนอาคารเรียน ยกเว้นน้าเปล่า
๑๑. การรับประทานอาหารกลางวัน
๑๑.๑ เมื่อซื้ออาหารแล้วนักเรียนต้องรับประทานอาหารภายในโรงอาหารเท่านั้น ห้ามนาอาหารหรือ
ภาชนะใส่อาหารออกนอกโรงอาหาร
๑๑.๒ มีมารยาทในการรับประทานอาหารและปฏิบัติตามวัฒนธรรมอันดีงาม เช่น ไม่ส่งเสียงดัง มูมมาม
หรือไม่เดินรับประทานอาหาร เป็นต้น
๑๒. การใช้ยานพาหนะ
๑๒.๑ ห้ามนักเรียนนารถจักรยานยนต์และรถจักรยาน มาขับขี่ภายในโรงเรียน
๑๒.๒ ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เช่น การสวมหมวกนิรภัย, การไม่ซ้อนสาม, ขับขี่รถไม่เกิน
ความเร็วที่กาหนด เป็นต้น
๑๓. การกลับบ้าน
๑๓.๑ นักเรียนที่นารถจักรยานยนต์มาโรงเรียน จะต้อง หยุดทาความเคารพครูเวรและสตาร์ทรถบริเวณ
นอกโรงเรียน
๑๓.๒ นักเรียนคนอื่นๆให้ เดินเป็นแถวเรียงเดี่ยว หยุดทาความเคารพครูเวรและเดินเป็นแถวออกนอก
โรงเรียน
หมวดที่ ๔
คะแนนความประพฤติ
ข้อ ๑๔ มาตรการลงโทษให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียน นักศึกษา
ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ คือ
๑๔.๑ ว่ากล่าวตักเตือน
๑๔.๒ ทาทัณฑ์บน
๑๔.๓ ตัดคะแนนความประพฤติ
๑๔.๔ ทากิจกรรม
ข้อ ๑๕ การทากิจกรรมเพื่อแก้ไขความประพฤติ ยึดตามคะแนนความประพฤติที่ถูกตัด ดังนี้
๑๕.๑ นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติเกิน ๕๐ คะแนนถือว่าพฤติกรรมไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
๑๕.๒ นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติตั้งแต่ ๒๐ คะแนนขึ้นไปจะถูกเชิญผู้ปกครองมาพบเพื่อแจ้ง
พฤติกรรม
๑๕.๓ เมื่อสิ้นปีการศึกษานักเรียนคนใดที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติเกิน ๕๐ คะแนนเป็นต้นไปจะต้อง
เข้าค่ายปรับพฤติกรรมเพื่อปรับลดการตัดคะแนนความประพฤติให้ไม่เกิน ๕๐ คะแนนเพื่อให้อยู่ในเกณฑ์การ
ประเมิน
๑๕.๔ การปรับคะแนนความประพฤติ ๑ คะแนนให้เทียบเคียงกับการวิ่ง ๑ รอบสนามฟุตบอล หรือขึ้นอยู่
กับดุลยพินิจของกรรมการปรับพฤติกรรม
ข้อ ๑๖ การตัดคะแนนความประพฤติ ให้เป็นไปตามเกณฑ์แนบท้ายระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่

๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒
(ลงชื่อ)
(นายวีระ คงกระจ่าง)
ผู้อานวยการโรงเรียนมัธยมท่าแคลง
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เกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียน
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

พฤติกรรม
หมวดที่ 1 การเรียน
มาสาย / ไม่ตั้งใจเรียน / ไม่ทาการบ้านหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
รบกวน สร้างความราคาญให้กับผู้อื่น / ไม่เข้าเรียนตามกาหนดเวลา
หลบหนีเรียนรายคาบ / ไม่เข้ากิจกรรมโฮมรูม
ไม่เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง หรือ กิจกรรมอื่นๆที่โรงเรียนกาหนด
หลบหนีโรงเรียน หรือออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต
ไม่ส่งหนังสือหรือเอกสารรายงานผู้ปกครอง / ปลอมลายมือชื่อผู้อื่น
หมวดที่ 2 การแต่งกาย
แต่งกายไม่เรียบร้อย เช่น ปล่อยชายเสื้อ เหยียบส้นรองเท้า
เครื่องแต่งกายผิดระเบียบ / ทรงผมผิดระเบียบ
หมวดที่ 3 การรักษาความสะอาด
นาอาหารไปรับประทานนอกโรงอาหาร
ทิ้งขยะ หรือสร้างความสกปรกในโรงเรียน
ไม่ทาความสะอาดห้องเรียน หรือเขตรับผิดชอบ
ขีดเขียน โต๊ะเก้าอี้ ฝาผนัง
หมวดที่ 4 ความประพฤติ
แสดงกริยาที่ไม่สุภาพ ไม่เหมาะสม
แสดงความก้าวร้าวต่อครู
ลักขโมย / ทาลายทรัพย์สินของผู้อื่น หรือของโรงเรียน
เข้าไปในสถานที่ไม่เหมาะสม
นาโทรศัพท์มือถือหรือสื่อลามกอนาจาร หรืออุปกรณ์อื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนมา
โรงเรียนและใช้ในเวลาเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต
เล่นการพนันทุกชนิด
ข่มขู่ บังคับ รีดไถ
ประพฤติปฏิบัติตนทานองชู้สาว
ทะเลาะวิวาท หรือยุยงส่งเสริม กับนักเรียนภายในโรงเรียน
ทะเลาะวิวาท โดยมีการชักชวนบุคคลภายนอกเข้าร่วมด้วย
พกพา อาวุธหรือของอันตรายไม่ร้ายแรงเข้ามาภายในโรงเรียน
พกพา อาวุธหรือของอันตรายร้ายแรงเข้ามาภายในโรงเรียน
หมวดที่ 5 สิ่งเสพติด
สูบบุหรี่
ดื่มสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ทุกชนิด
เสพสิ่งเสพติด หรือมีไว้ในครอบครอง
จาหน่ายสิ่งเสพติด หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจาหน่าย
หมายเหตุ : พฤติกรรมอื่นๆให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาลงโทษ

คะแนนที่ตัด
5
5
10
10
20
20
5
10
5
5
10
20
10
30
30
30
30
50
50
50
30
50
50
100
20
40
50
100

