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ระเบียบและแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับฝ่ายกิจการนักเรียน
ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
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เล่มที่ ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๓๕ ง

หน้า ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ เมษายน ๒๕๔๘

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการลงโทษนกเรียนและนักศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๘
อาศัยอานาจตามความใน มาตรา๖ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ จึงวางระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียนนักศึกษาไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๓
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา” หมายความว่า ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ผู้อานวยการ อธิการบดีหรือหัหน้าของ
โรงเรียนหรือสถานศึกษาหรือตาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นของโรงเรียนหรือสถานศึกษานั้น
“กระทาความผิด” หมายความว่า การที่นักเรียนหรือนักศึกษาประพฤติฝ่าฝืนระเบียบ ข้อบังคับของสถานศึกษา
หรือของกระทรวงศึกษาธิการหรือกฏกระทรวงว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา
“การลงโทษ” หมายความว่า การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทาผิด โดยมีความมุ่งหมายเพื่อการ
อบรมสั่งสอน
ข้อ ๕ โทษที่จะลงโทษแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทาผิด มี ๔ สถาน ดังนี้
(๑) ว่ากล่าวตักเตือน
(๒) ทาทัณฑ์บน
(๓) ตัดคะแนนความประพฤติ
(๔) ทากิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
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เล่มที่ ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๓๕ ง

หน้า ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ เมษายน ๒๕๔๘

ข้อ ๖ ห้ามลงโทษนักเรียนและนักศึกษาด้วยวิธีรุนแรงหรือแบบกลั่นแกล้งหรือลงโทษด้วยความโกรธหรือด้วย
ความพยาบาท โดยให้คานึงถึงอายุของนักเรียนหรือนักศึกษาและความร้ายแรงของพฤติการณ์ประกอบการลงโทษด้วย
การลงโทษนัก เรียนหรือนัก ศึก ษาให้เป็นไปเพื่อเจตนา ที่ จ ะแก้ นิสัยและความประพฤติไม่ ดีของนักเรียนหรือ
นักศึกษาให้รู้สานึกในความผิดและกลับประพฤติตนในทางทีดีต่อไป
ให้ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา หรือผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษามอบหมายเป็นผู้มีอานาจในการ
ลงโทษนักเรียน นักศึกษา
ข้อ ๗ การว่ากล่าวตักเตือน ใช้ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษากระทาความผิดไม่ร้ายแรง
ข้อ ๘ การทาทัณฑ์บนใช้ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษาที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียนหรือนักศึกษา
ตามกฏกระทรวงว่าด้วยความประพฤตินักเรียนและนักศึก ษา หรือกรณีท าให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติศัก ดิ์ของ
สถานศึกษา หรือฝ่าฝืนระเบียบของสถานศึกษาหรือได้รับโทษว่ากล่าวตักเตือนแล้ว แต่ยังไม่เข็ดหลาบ
การทาทัณฑ์บนให้ทาเป็นหนังสือและเชิญบิดา มารดาหรือผู้ปกครองมาบันทึกรับทราบความผิดและรับรองการ
ทาทัณฑ์บนไว้ด้วย
ข้อ ๙ การตัดคะแนนความประพฤติ ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษาของแต่ละสถานศึกษากาหนดและให้ทาบันทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน
ข้อ ๑๐ ทากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ใช้ในกรณีที่นักเรียนและนักศึกษากระทาความผิดที่สมควรต้อง
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
จัดกิจกรรมให้เป็นไปตามแนวที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด
ข้อ ๑๑ ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้และให้มีอานาจตีความและวินิจฉัยปัญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติในระเบียบนี้
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ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘
อดิศัย โพธารามิก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

กฎกระทรวง
กาหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
***********************************
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๖๔ แห่ง พระราชบัญญัติคุ้ม ครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ อันเป็น
กฎหมายที่มีบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบด้วยมาตรา ๓๑
มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา๓๖ มาตรา๔๘และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้
โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ นักเรียนและนักศึกษาต้องไม่ประพฤติตน ดังต่อไปนี้
(๑) หนีเรียนหรือออกนอกสถานศึกษาโดยไม่ได้รับอนุญาตในช่วงเวลาเรียน
(๒) เล่นการพนัน จัดให้มีเล่นการพนันหรือมั่วสมในวงการพนัน
(๓) พกพาอาวุธหรือวัตถุระเบิด
(๔) ซื้อ จาหน่าย แลกเปลี่ยน เสพสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ สิ่งมึนเมา บุหรี่หรือยาเสพติด
(๕) ลักทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ ข่มขู่ หรือบังคับ ขืนใจ เพื่อเอาทรัพย์บุคคลอื่น
(๖) ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ทาร้ายร่างกายผู้อื่น เตรียมการหรือกระทาการใดๆ อันน่าจะก่อให้เกิดความ
ไม่สงบสุขเรียบร้อยหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน
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(๗) แสดงพฤติกรรมทางชู้สาวซึ่งไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ
(๘) เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี
(๙) ออกนอกสถานที่พักเวลากลางคืน เพื่อเที่ยวเตร่หรือรวมกลุ่ม อันเป็นการสร้างความเดือดร้อน ได้แก่
ตนเองและผู้อื่น
ข้อ ๒ ให้โรงเรียนหรือสถานศึกษากาหนดระเบียบว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษาได้เท่าที่ ไม่
ขัดแย้งกับกฏกระทรวงนี้

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๘
จาตุรนต์ ฉายแสง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงนี้ คือ โดยที่มาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.
๒๕๔๖ บัญญัติให้นักเรียนและนักศึกษาต้องประพฤติตามระเบียบของโรงเรียนหรือสถานศึกษาและตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง จึงจาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖
เป็นปีที่ ๕๘ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก
พระราชบัญญัตินี้มีบทบั ญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙
ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจ ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖”
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มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิ จ จา
นุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก (๑) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับ ที่ ๑๓๒ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (๒)
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๔ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ “เด็ก” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ แต่ไม่รวมถึงผู้
ที่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส
“เด็กเร่ร่อน” หมายความว่า เด็กที่ไม่มีบิดามารดาหรือผู้ปกครองหรือมีแต่ไม่เลีย้ งดูหรือไม่สามารถเลีย้ งดูได้ จน
เป็นเหตุให้เด็กต้องเร่ร่อนไปในที่ต่าง ๆ หรือเด็กที่มีพฤติกรรมใช้ชีวิตเร่ร่อนจนน่าจะเกิดอั นตรายต่อสวัสดิภาพของตน
“เด็กกาพร้า” หมายความว่า เด็กที่บิดาหรือมารดาเสียชีวิต เด็กที่ไม่ปรากฏบิดามารดาหรือไม่สามารถสืบหา
บิดามารดาได้
“เด็กที่อยู่ในสภาพยากลาบาก” หมายความว่า เด็กที่อยู่ในครอบครัวยากจนหรือบิดามารดาหย่าร้าง ทิ้งร้าง ถูก
คุมขัง หรือแยกกันอยู่และ ได้รับความลาบาก หรือเด็กที่ต้องรับภาระหน้าที่ในครอบครัวเกินวัยหรือกาลังความสามารถ
และสติปัญญา หรือเด็กที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
“เด็กพิการ” หมายความว่า เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย สมอง สติปัญญาหรือจิตใจ ไม่ว่าความบกพร่อง
นั้นจะมีมาแต่กาเนิดหรือ เกิดขึ้นภายหลัง “เด็กที่เสี่ยงต่อการกระทาผิด” หมายความว่า เด็กที่ประพฤติตนไม่สมควรเด็กที่
ประกอบอาชีพหรือคบหาสมาคมกับบุคคลที่น่าจะชักนาไป ในทางกระทาผิดกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีหรืออยู่ใน
สภาพแวดล้อมหรือสถานที่อันอาจชักนาไปในทางเสียหาย ทั้งนี้ ตามที่กาหนดใน กฎกระทรวง
“นักเรียน” หมายความว่า เด็กซึ่งกาลังรับการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ทั้งประเภท
สามัญศึกษาและอาชีวศึกษาหรือเทียบเท่าอยู่ในสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน
“นักศึกษา” หมายความว่า เด็กซึ่งกาลังรับการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าอยู่ในสถานศึกษาของรัฐหรือ
เอกชน
“บิดามารดา” หมายความว่า บิดามารดาของเด็กไม่ว่าจะสมรสกันหรือไม่
“ผู้ปกครอง” หมายความว่า บิดามารดา ผู้อนุบาล ผู้รับบุตรบุญธรรม และผู้ปกครอง ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ และให้หมายความรวมถึงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยง ผู้ปกครองสวัสดิ ภาพนายจ้าง ตลอดจนบุคคลอื่นซึ่งรับเด็กไว้ใน
ความอุปการะเลี้ยงดูหรือซึ่งเด็กอาศัยอยู่ด้วย
“ครอบครัวอุปถัมภ์” หมายความว่า บุคคลที่รับเด็กไว้อุปการะเลี้ยงดูอย่างบุตร
“การเลี้ยงดูโดยมิชอบ” หมายความว่า การไม่ให้การอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอนหรือพัฒนาเด็กตามมาตรฐาน
ขั้นต่าที่กาหนดใน กฎกระทรวง จนน่าจะเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจของเด็ก
“ทารุณกรรม” หมายความว่า การกระทาหรือละเว้นการกระทาด้ วยประการใดๆจนเป็นเหตุให้เด็กเสื่อมเสีย
เสรีภาพหรือเกิดอันตรายแก่ ร่างกายหรือจิตใจ การกระทาผิดทางเพศต่อเด็กการใช้เด็กให้กระทาหรือประพฤติในลักษณะ
ที่น่าจะเป็นอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจหรือขัดต่อ กฎหมายหรือศีลธรรมอันดี ทั้งนี้ ไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม
“สืบเสาะและพินิจ” หมายความว่า การค้นหาและรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคลและนามาวิเคราะห์วินิจ ฉัย
ตามหลักวิชาการทางสังคม สงเคราะห์ แพทย์ จิตวิทยา กฎหมายและหลักวิชาการอื่นที่เกี่ยวข้องกับบุคคลและครอบครัว
ของบุคคลนั้น
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“สถานรับเลี้ยงเด็ก” หมายความว่า สถานที่รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กทีม่ ีอายุไม่เกินหกปีบริบูรณ์และมีจานวนตั้งแต่
หกคนขึ้นไป ซึ่ง เด็ก ไม่ เกี่ ย วข้อ งเป็นญาติกั บ เจ้าของหรือผู้ ดาเนินการสถานรับ เลี้ ยงเด็ ก ดัง กล่ าว ทั้ ง นี้ ไม่ ร วมถึ ง
สถานพยาบาลหรือโรงเรียนทั้งของรัฐและเอกชน
“สถานแรกรับ ” หมายความว่า สถานที่ รับ เด็ก ไว้อุป การะเป็นการชั่วคราวเพื่อสืบ เสาะและพินิจ เด็ก และ
ครอบครัว เพื่อกาหนดแนวทางในการสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพที่เหมาะสมแก่เ ด็กแต่ละราย
“สถานสงเคราะห์” หมายความว่า สถานที่ให้การอุปการะเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กที่จาต้องได้รับการสงเคราะห์ ซึ่ง
มีจานวนตั้งแต่หกคนขึ้นไป
“สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ” หมายความว่า สถานที่ให้การศึกษา อบรม ฝึกอาชีพเพื่อแก้ไขความประพฤติ บาบัด
รักษา และฟื้นฟู สมรรถภาพทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจแก่เด็กที่พึงได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ
“สถานพัฒนาและฟื้นฟู” หมายความว่า สถานที่ โรงเรียน สถาบัน หรือศูนย์ที่จัดขึ้นเพื่อให้การบาบัดรักษา การ
ฟื้นฟูสมรรถภาพทั้ง ทางด้านร่างกายและจิตใจ ตลอดจนการศึกษา แนะแนวและการฝึกอบรมอาชีพแก่เด็กที่จาต้องได้รับ
การสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพเป็นกรณี พิเศษ
“สถานพินิจ” หมายความว่า สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกลาง สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนจังหวัด และสถานพินิจ และคุ้มครองเด็กและเยาวชนของแผนกคดีเยาวชนและครอบครั วในศาลจังหวัด ซึ่งจัดตั้ง
ขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลเยาวชนและ ครอบครัวและวิธีพิจ ารณาคดีเยาวชนและครอบครัว “กองทุน”
หมายความว่า กองทุนคุ้มครองเด็ก
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“ผู้ว่าราชการจังหวัด” หมายความรวมถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการ
จังหวัด
“ปลัดกระทรวง” หมายความว่า ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหมายความ
รวมถึงผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจาก ปลัดกระทรวง
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมวด ๗
การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
มาตรา ๖๓ โรงเรียนและสถานศึก ษาต้องจัดให้มี ระบบงานและกิ จกรรมในการแนะแนวให้คาปรึก ษาและ
ฝึกอบรมแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง เพื่อส่งเสริมความประพฤติที่เหมาะสมความรับผิดชอบต่อสังคม และความ
ปลอดภัยแก่นักเรียนและนักศึกษา ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๖๔ นักเรียนและนักศึกษาต้องประพฤติตนตามระเบียบของโรงเรียน หรือสถานศึกษาและตามที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง
มาตรา ๖๕ นักเรียนหรือนักศึกษาผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๖๔ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบที่รัฐมนตรี
กาหนดและมีอานาจนาตัวไปมอบแก่ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษาของนั กเรียนหรือนักศึกษานั้น เพื่อดาเนินการ
สอบถามและอบรมสั่งสอนหรือลงโทษตามระเบียบ ในกรณีที่ ไม่สามารถนาตัวไปมอบได้จะแจ้งด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือ
ก็ ได้ เมื่ อได้อบรมสั่ง สอนหรือ ลงโทษนัก เรียนหรือนัก ศึก ษาแล้ว ให้พนัก งานเจ้าหน้าที่ หรือผู้บ ริห ารโรงเรีย นหรือ
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สถานศึกษาแจ้งให้ผู้ปกครองว่า กล่าวตักเตือนหรือสั่งสอนเด็กอีกชั้นหนึ่ง การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาให้กระทาเท่าที่
สมควรเพื่อการอบรมสั่งสอนตามระเบียบที่รัฐมนตรีกาหนด
มาตรา ๖๖ พนักงานเจ้าหน้าที่ตามหมวดนี้มีอานาจดาเนินการเพื่อส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึก ษา
ดังต่อไปนี้
(๑) สอบถามครู อาจารย์ หรือหัวหน้าสถานศึกษา เกี่ยวกับความประพฤติ การศึกษานิสัยและสติปัญญาของ
นักเรียนหรือนักศึกษาที่ฝ่าฝืน มาตรา ๖๔
(๒) เรียกให้ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ หรือหัวหน้าสถานศึก ษาที่นักเรียนหรือนักศึกษานั้นกาลังศึกษาอยู่มารับตัว
นักเรียนหรือนักศึกษา เพื่อว่า กล่าวอบรมสั่งสอนต่อไป
(๓) ให้คาแนะนาแก่ผู้ปกครองในเรื่องการอบรมและสั่งสอนนักเรียนหรือนักศึกษา
(๔) เรียกผู้ปกครองมาว่ากล่าวตักเตือน หรือทาทัณฑ์บนว่าจะปกครองดูแลมิให้นักเรียนหรือนักศึกษาฝ่าฝืน
มาตรา ๖๔ อีก
(๕) สอดส่องดูแลรวมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลหรือแหล่งที่ชักจูงนักเรี ยนหรือ
นักศึกษาให้ประพฤติในทางมิชอบ
(๖) ประสานงานกับผู้บริหารโรงเรีย นหรือสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง ตารวจ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่อื่นเพื่อ
ดาเนินการให้เป็นไปตามหมวด นี้
มาตรา ๖๗ ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนกฎหมายหรือระเบียบเกี่ยวกับความประพฤติของนักเรียน
หรือนักศึกษา ให้พนักงาน เจ้าหน้าที่มีอานาจเข้าไปในเคหสถาน สถานที่หรือยานพาหนะใด ๆ ในระหว่างเวลาพระ
อาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในระหว่างเวลาทาการ เพื่อทาการตรวจสอบการฝ่าฝืนดังกล่าวได้ ในการปฏิบัติหน้าที่
ตามวรรคหนึ่ง พนัก งานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจาตัวก่อนและให้บุคคลที่เกี่ยวข้องอานวยความสะดวกตามสมควร
บัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ผู้รบั สนองพระบรมราชโองการ
พันตารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
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ระเบียบโรงเรียนศรีตระกูลวิทยา
ว่าด้วยความประพฤตินักเรียนและการลงโทษนักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๑
***********************************
เพื่อให้นัก เรียนโรงเรียนศรีตระกูล วิท ยามีความรับ ผิดชอบต่อตนเองมี คุณลักษณะที่ พึงประสงค์ เป็นไปตาม
หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าการลงโทษนักเรียนและเพื่อเป็น
การส่งเสริมระเบียบวินัยอันดีงามของนักเรียนให้เคร่งครัดยิ่งขึ้นจึงวางระเบียบไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนีเ้ รียกว่า“ ระเบียบโรงเรียนศรีตระกูลวิทยาว่าด้วยการควบคุมความประพฤติและการลงโทษ
นักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๑ ”
ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้ตงั้ แต่วันที่ ๑๕ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
๑. นักเรียน หมายถึง นักเรียนของโรงเรียนศรีตระกูลวิทยา
๒. ครู หมายถึง ข้าราชการทีท่ างานประจาโรงเรียนศรีตระกูลวิทยาและผู้ทที่ าหน้าที่
สอนนักเรียนในโรงเรียนศรีตระกูลวิทยาทัง้ ทีเ่ ป็นข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
๓. คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียนหมายถึง คณะบุคคลที่ได้รับคาสัง่ แต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียนในแต่ละปีการศึกษา
ข้อ ๔ อานาจในการตัดคะแนนคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์มดี ังนี้
คณะครูทุกคนมีอานาจในการตัดคะแนนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนทุกคนตามอานาจในการ
ตัดคะแนน เมื่อตัดคะแนนคนใดแล้ว ให้กรอกข้อมูลลงในแบบการตัดคะแนนคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยแจ้งให้ครูที่
ปรึกษาทราบและหัวหน้าระดับทราบต่อไป อานาจในการตัดคะแนนมี ดังนี้
๑. เมื่อดาเนินการตามข้อ๖แล้วให้บันทึกลงในทะเบียนประวัติด้วย
ข้อ ๕ การลงโทษ มี ๔ ขั้นตอนดังนี้
๑. ว่ากล่าวตักเตือน
๒. ตัดคะแนนความประพฤติ
๓. ทาทัณฑ์บน/ หนังสือสัญญา
๔. ทากิจกรรมเพือ่ ให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ข้อ ๖ การขอใบรับรองความประพฤติ
นักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนศรีตระกูลวิทยาหากมีความประสงค์ขอใบรับรองความประพฤติให้ปฏิบัติดังนี้
๑. ขอรับแบบใบรับรองที่ห้องกิจการนักเรียนนาไปกรอกรายละเอียดให้สมบูรณ์
๒. นามายื่นที่ครูทปี่ รึกษาหัวหน้าระดับและรองผูอ้ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียนตามลาดับขั้นตอน
เพื่อเซ็นรับรองความประพฤติตามลาดับ
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๓.นาใบรับรองยื่นส่งทีห่ ้องกิจการนักเรียนและรอรับใบรับรองในวันรุ่งขึ้น
๔. กรณีพ้นสภาพการเป็นนักเรียนแล้วโรงเรียนไม่สามารถออกใบรับรองดังกล่าวให้ได้
ข้อ ๗ คะแนนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตลอดปีการศึกษานักเรียนจะมีคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
ถ้านักเรียนคนใดถูกตัดคะแนนความประพฤติจะถูกพิจารณาโทษ เพื่อปรับปรุงแก้ไขดังนี้

มาตรการการลงโทษว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤติ
ความผิดที่เกี่ยวข้องด้านการเรียน เมื่อกระทาผิดจะถูกตัดคะแนน ๕ คะแนน โดยมีพฤติกรรมความผิดดังนี้
๑.มาสาย หลังธงขึ้นสู่ยอดเสา มาสายครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ว่ากล่าวตักเตือน ครั้งต่อไปตัดคะแนน
๒.ไม่ส่งใบลา(ขาดเรียนโดยไม่ทราบสาเหตุ)
๓.แสดงพฤติกรรมทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้
๔.ใช้โทรศัพท์มือถือระหว่างเรียนหรือเล่นเกม
- ความผิดครั้งที่ ๑ ว่ากล่าวตักเตือน
- ความผิดครั้งที่ ๒ ยึด ๑ วัน โดยนักเรียนติดต่อรับด้วยตนเองทีฝ่ ่ายกิจการนักเรียน
- ความผิดครั้งที่ ๓ ยึด ๑ สัปดาห์ โดยผูป้ กครองติดต่อรับที่ฝ่ายกิจการนักเรียน
- ความผิดครั้งที่ ๔ ยึด ๑ ภาคเรียน โดยผู้ปกครองติดต่อรับทีฝ่ ่ายกิจการนักเรียน
๕.ใช้กระเป๋าหนังสือที่ไม่ใช่แบบที่โรงเรียนกาหนด
ความผิดที่เกี่ยวข้องด้านอื่นๆ เมื่อการกระทาผิด จะถูกตัดคะแนน ๑๐ คะแนน โดยมีพฤติกรรม
ความผิดดังนี้
๑.ทรงผมผิดระเบียบ ย้อมผม ทาครีมหรือเจลตกแต่งทรงผม ใช้ยางรัดผม/ริบบิ้นผิดระเบียบ
๒.เสริมความงาม ทาคิ้ว ทาปาก ทาขอบตา ใส่คอนแทรกเลนส์แฟชั่น
๓.ใส่เครื่องประดับมาโรงเรียน
๔.สวมรองเท้าผิดระเบียบ เหยียบส้นรองเท้า
๕.ไม่สวมถุงเท้าถุงเท้าผิดระเบียบ
๖.ไม่รัดเข็มขัด
๗.ไม่ปักชื่อ เลขประจาตัว จุด ศ.ต.ว. หรือปักชื่อไม่ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน
๘.ปล่อยเสื้อออกนอกกางเกง กระโปรงทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน
๙.เล็บยาว ทาเล็บสีต่างๆ
๑๐.แต่งเครือ่ งแบบที่มีชื่อสถาบันอื่นมาโรงเรียน
๑๑.หลบเรียน
๑๒.สักรูปต่างๆบนร่างกาย เจาะหู เจาะลิ้น เจาะจมูก เจาะคิ้ว
๑๓.ทิ้งขยะลงในห้องเรียน
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๑๔.ซื้ออาหารหรือรับประทานอาหารไม่ตรงตามเวลาทีก่ าหนด ๑๒.๐๐ น.- ๑๓.๐๐ น.
๑๕.นาอาหารขึ้นไปรับประทานบนห้องเรียน
๑๖.ใช้ภาษา วาจาไม่สุภาพทาให้สถาบันเสื่อมเสียชื่อเสียง
ความผิดที่เกี่ยวข้องด้านพฤติกรรม เมื่อกระทาความผิด จะถูกตัดคะแนนพฤติกรรม
กลุ่มความประพฤติผิดสถานเบา เมื่อกระทาผิด จะถูกตัดคะแนนความประพฤติ ๒๐ คะแนน
๑.ออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต
๒.ไม่จอดรถหรือพาหนะอื่นในสถานทีท่ ี่โรงเรียนกาหนด
๓.ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์เกิน ๒ คน
๔.ไม่เข้าโรงเรียนตามประตูทกี่ าหนด (ปีนรั้ว-ลอดรั้วกาแพงโรงเรียน)
๕.แสดงกิริยาไม่สุภาพและไม่เหมาะสมตามกาลเทศะ
๖.ขีดเขียนข้อความทาให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของโรงเรียน
๗.ซื้ออาหารและเครื่องดื่มนอกรั้วโรงเรียน
๘.อื่นๆเว้นทีก่ รรมการฝ่ายกิจการนักเรียนเห็นที่ว่ามีความผิดในกลุ่มประพฤตินี้
กลุ่มความประพฤติผิดร้ายแรง เมื่อกระทาผิด จะถูกตัดคะแนนความประพฤติ ๓๐ คะแนน
๑.เจตนามาโรงเรียนสาย(มาโรงเรียนหลัง ๐๘.๓๐น.)
๒.ไม่ร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น
๓.เล่นการพนัน
๔.โกหก/ปิดบัง/ซ่อนเร้น
๕.เข้าไปในสถานที่ต้องห้าม
๖.ทะเลาะวิวาท
๗.เที่ยวกลางคืนตั้งแต่เวลา ๒๒.๐๐ น. เป็นต้นไป
๘.มีสื่อลามกอนาจารทุกชนิดไว้ในครอบครอง
๙.อื่นๆเว้นทีก่ รรมการฝ่ายกิจการนักเรียนเห็นที่ว่ามีความผิดในกลุ่มประพฤตินี้
กลุ่มความประพฤติผิดร้ายแรงมาก เมื่อกระทาผิด จะถูกตัดคะแนนความประพฤติ ๕๐ คะแนน
๑.ดื่มสุรา
๒.สูบบุหรี่
๓.ครอบครองหรือจาหน่ายสิ่งเสพติด
๔.ทาลายทรัพย์สินของผู้อื่น
๕.ปลอมลายมือชื่อผูอ้ ื่น/ปลอมแปลงเอกสาร/ทุจริต
๖.ลักขโมย
๗.มีพฤติกรรมทานองชู้สาว ทั้งในสถานศึกษาและทีส่ าธารณะ ส่งผลให้สถาบันเสือ่ มเสียชื่อเสียง
๘.พกพาอาวุธมาโรงเรียน
๙.ทะเลาะวิวาทบาดเจ็บสาหัส/นาพาบุคคลอื่นมาทาร้ายนักเรียนด้วยกัน
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๑๐.กลั่นแกล้ง รังแก บังคับ ขู่เข็ญผู้อื่น
๑๑.แสดงกิริยาวาจา ลบหลู่ดูหมิ่นครูอย่างร้ายแรง
๑๒.อื่นๆเว้นทีก่ รรมการฝ่ายกิจการนักเรียนเห็นที่ว่ามีความผิดในกลุม่ ประพฤตินี้
ความผิดนอกเหนือจากนี้ให้อยู่ในมติคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน
โดยผ่านความเห็นชอบจากผูบ้ ริหารโรงเรียน การดาเนินการพิจารณาโทษตามระดับคะแนน
คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียนดาเนินการพิจารณานักเรียนที่ถูกตัดคะแนน ความประพฤติดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. ถ้าถูกตัดคะแนน ๒๐ คะแนน ฝ่ายกิจการนักเรียนจะตักเตือน
๒. ถ้าถูกตัดคะแนน ๓๐ คะแนน โรงเรียนจะเชิญผู้ปกครองมารับทราบและร่วมแก้ปญ
ั หา
๓. ถ้าถูกตัดคะแนน ๔๐ คะแนน โรงเรียนจะเชิญผู้ปกครองมาทาทัณฑ์บน
๔. ถ้าถูกตัดคะแนน ๗๐ คะแนน ปฏิบัติกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามที่โรงเรียนกาหนด
๕. ถ้าถูกตัดคะแนน มากกว่า ๑๐๐ คะแนน พิจารณาย้ายสถานศึกษา
๖. ถ้าใส่เครื่องประดับมาโรงเรียน หากถูกยึดถือไว้ให้ผู้ปกครองมาติดต่อขอรับด้วยตนเอง
๗. ทาลายทรัพย์สินของทางโรงเรียนต้องใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าของทรัพย์สินนั้นๆ
๘. ในกรณีที่นักเรียนได้รบั โทษแล้ว ไม่ดาเนินการยอมรับตามบทลงโทษ นักเรียนจะเสียสิทธิ์ในการรับ
เอกสารที่คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน มีหน้าที่ดาเนินการกับเอกสารนั้นๆ
๙. ในแต่ละภาคเรียนของปีการศึกษา นักเรียนที่ถูกตัดคะแนน ๓๐ คะแนนขึ้นไป ให้ปฏิบัติกิจกรรมบาเพ็ญ
ประโยชน์ เพือ่ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คือ ๑๐๐ คะแนนและนักเรียนทีม่ ีคะแนนพฤติกรรม
ลดลง ๗๐ คะแนน ให้ดาเนินการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมตามที่โรงเรียนกาหนด โดยคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน
การให้คะแนนนักเรียนประพฤติดีเด่น
การส่งเสริมความดีของนักเรียนคือ การส่งเสริมความดีของนักเรียนโดยการให้คะแนนนักเรียนประพฤติดีเด่น
และประกาศเกียรติคุณยกย่องให้เป็นแบบอย่างต่อไป เมื่อนักเรียนมีพฤติกรรมความดี ซึ่งการกระทาที่มผี ู้พบเห็น มี
หลักฐานที่ปรากฏชัดเจนจะได้รบั คะแนนความประพฤติดีเด่นตามค่าแห่งการกระทาตามความดีที่ได้รบั ดังนี้
๑. กระทาความดีจนได้ชื่อว่าประพฤติดี ให้คะแนนครั้งละ ๕ คะแนน
- เก็บสิ่งของได้แล้วนาส่งโรงเรียนเพือ่ ประกาศหาเจ้าของ
- มีจิตอาสา ช่วยเหลืองานครูและบุคลากรทางการศึกษา
- อื่นๆตามมติที่ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน
๒. กระทาความดีจนได้ชื่อว่าประพฤติดีเด่น ให้คะแนนครั้งละ ๑๐ คะแนน
- เก็บสิ่งของทีม่ ีมูลค่าได้แล้วนาส่งโรงเรียนหรือส่วนราชการอื่นๆประกาศหา เจ้าของ จะได้รบั คะแนนพร้อม
เกียรติบัตร ยกย่องเชิดชูเกียรติ
- ร่วมกิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมวันสาคัญและประเพณีไทย
- เป็นตัวแทนนักเรียนในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน
- อื่นๆ ตามมติที่ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน
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๓.กระทาความดีจนได้ชื่อว่าประพฤติดเี ด่นระดับสูงขึ้น ให้คะแนนครั้งละ ๒๐ คะแนน
-ช่วยเหลือผูอ้ ื่นหรือประสบภัย
- บาเพ็ญประโยชน์เพือ่ ส่วนรวมจนได้รบั การยอมรับจากชุมชน
- อื่นๆ ตามมติที่ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน
๔. ปฏิบัติหน้าทีก่ ิจกรรมพิเศษของโรงเรียนเป็นประจาด้วยความอุตสาหะ วิริยะ และต่อเนื่องตลอดปี
ให้คะแนน ๓๐ – ๕๐ คะแนนต่อภาคเรียน
- นักเรียนวงดุริยางค์โรงเรียน
- นักกีฬาโรงเรียน
- นักศึกษาวิชาทหารที่ช่วยงานโรงเรียน
- ประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน
- กิจกรรมพิเศษอื่นๆ ตามมติทปี่ ระชุมฝ่ายกิจการนักเรียน
๕. ได้รับเกียรติบัตรจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆให้คะแนนดังนี้
- ระดับโรงเรียน ให้คะแนน ๑๐ คะแนน
- ระดับอาเภอ ให้คะแนน ๒๐ คะแนน
- ระดับเขตพื้นที่การศึกษาหรือระดับจังหวัด ให้คะแนน ๓๐ คะแนน
- ระดับภาค ให้คะแนน ๔๐ คะแนน
- ระดับชาติ ให้คะแนน ๕๐คะแนน

เชิดชูเกียรตินักเรียนที่มีคะแนนความประพฤติตามเกณฑ์ที่กาหนดเมื่อสิ้นปีการศึกษา
- คะแนนความประพฤติ ๑๕๐ คะแนน ได้รับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทองแดง
- คะแนนความประพฤติ ๒๐๐ คะแนน ได้รับเกียรติบัตร ระดับเหรียญเงิน
- คะแนนความประพฤติ ๒๕๐ คะแนน ได้รับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง
ข้อ ๑๐ ระเบียบและแนวปฏิบัติทั่วไปสาหรับนักเรียนโรงเรียนศรีตระกูลวิทยา
๑. ระเบียบปฏิบัติการทั่วไป
๑.๑ เชื่อฟังและปฏิบัติตามคาตักเตือนของครูอาจารย์ทุกท่าน
๑.๒ มีสัมมาคารวะ ต้องทาความเคารพเมื่อพบอาจารย์ทุกท่านทั้งในและนอกโรงเรียน
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๑.๓ ตั้งใจศึกษาหาความรู้และร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน
๑.๔ รักษาความสามัคคีในหมู่คณะ รุ่นพีเ่ ป็นตัวอย่างที่ดี และดูแลรุ่นน้องได้
๑.๕ ต้องช่วยในการประหยัดในการใช้น้า ไฟฟ้าและวัสดุสนิ้ เปลืองของโรงเรียน
๑.๖ ช่วยกันรักษาทรัพย์สมบัติของโรงเรียน
๑.๗ ไม่ไว้เล็บ ทาเล็บ ตกแต่งใบหน้าด้วยเครื่องสาอาง และทาการสักบนร่างกายไม่ว่าบริเวณใดๆ
๑.๘ ไม่ประพฤติการใดๆ ที่นาความเสือ่ มเสียมาสู่โรงเรียน
๒. การมาโรงเรียน
๒.๑ นักเรียนต้องมาให้ทันเข้าแถวเคารพธงชาติ
๒.๒ เมื่อเข้ามาในโรงเรียนแล้วนักเรียนจะออกนอกโรงเรียนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาต จากผู้อานวยการ
โรงเรียนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้พิจารณาอนุญาตจึงจะออกได้
๒.๓ ถ้านักเรียนจาเป็นต้องหยุดเรียนต้องมีใบลาพร้อมลายมือชื่อผู้ปกครอง และแจ้งครูทปี่ รึกษาทุกครัง้
๒.๔ นักเรียนทุกคนก่อนเข้าภายในบริเวณโรงเรียนต้องทาความเคารพครูเวรก่อนทุกครัง้
๒.๕ แต่งเครื่องแบบนักเรียนทุกครัง้ ที่มาติดต่อราชการกับทางโรงเรียน
๒.๖ ถ้านักเรียนใช้จักรยาน จักรยานยนต์ มาสายให้เข็นรถเก็บไว้ในโรงจอดรถ ห้ามขับขี่เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุ
และทาให้เสียระเบียบแถว
๓. การเข้าแถวเคารพธงชาติ
๓.๑ เนื่องจากนักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติ เวลา๐๘.๑๐น. ดังนัน้ นักเรียนควรมาถึงโรงเรียน เวลา ๐๘.๐๕ น.
๓.๒ นักเรียนเข้าแถวให้เรียบร้อยพร้อมทีจ่ ะฟังประกาศต่างๆ
๓.๓ ผู้แทนนักเรียนบอกเคารพธงชาติ ตัวแทนนักเรียนเชิญธงชาติ ขึ้นสู่ยอดเสา สวดมนต์ สงบนิ่ง
๓.๔ ครูเวรประจาวันอบรมให้ความรู้ คาแนะนาและแนวปฏิบัติ ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ต่างๆ ทีเ่ ป็นประโยชน์
๓.๕ นักเรียนที่มาสายหลังจากธงขึ้นสู่ยอดเสา จะต้องทากิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ หลังกิจกรรม เคารพ ธงชาติ
๓.๖ การเดินแถวเข้าชั้นเรียนให้เดินแถวเป็นระเบียบเรียบร้อย แถวตอนเรียงหนึ่งโดยไม่คุย หรือ เล่นกันขณะ
เดินแถว
๔. การโฮมรูม หลังการเข้าแถวเคารพธงชาติเรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียนแต่ละชั้นเดินแถวไปยังห้องเรียนเพื่อ
พบครูทปี่ รึกษาประจาชั้นทุกชั้น เพื่อฟังการชี้แจง ดูแลความสะอาดของห้องเรียน การแต่งกาย และชี้แจงระเบียบ
ต่างๆของโรงเรียน

๕. การออกนอกบริเวณโรงเรียน
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๕.๑ โรงเรียนไม่อนุญาตให้นักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน ในกรณีที่ลืมอุปกรณ์การเรียนหรือวัสดุอื่นๆ
ยกเว้นในกรณีที่ครูผสู้ อนในวิชานั้นๆ มาขออนุญาตให้เท่านัน้ หรือมีเหตุจาเป็นเร่งด่วนให้อยู่ในดุลยพินจิ ของครูเวร
ประจาวัน โดยดาเนินการขออนุญาตให้ ถูกต้องตามขั้นตอน
๕.๒ ถ้าผู้ปกครองมารับด้วยตนเอง ให้นักเรียนพาไปพบครูฝ่ายกิจการนักเรียนเพื่อขออนุญาตก่อนทุกครัง้
๕.๓ กรณีที่นักเรียนนาจดหมายผู้ปกครองมาให้อนุญาตครูประจาวิชาก่อนแล้ว ให้นาจดหมายมายืนยันเป็น
หลักฐาน เพื่อขออนุญาตจากฝ่ายกิจการนักเรียน
๕.๔ ถ้าโรงเรียนจัดกิจกรรมและนานักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน ทางโรงเรียนจะมีหนังสือราชการแจ้งให้
ผู้ปกครองทราบทุกครั้ง โดยจะมีครูคอยควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด
๕.๕ นักเรียนที่ขออนุญาตออกนอกโรงเรียนไป เมื่อกลับมาแล้วให้คืนใบอนุญาตทีก่ ิจการนักเรียนทุกครัง้
๕.๖ ในกรณีที่นักเรียนออกนอกบริเวณโดยมิได้รบั อนุญาตจากทางโรงเรียนหรือหนีออกนอกบริเวณโรงเรียน
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางโรงเรียนจะไม่รบั ผิดชอบหากเกิดเหตุการณ์ หรืออุบัตเิ หตุต่างๆ และจะดาเนินการลงโทษทางวินัยตาม
ระเบียบของทางโรงเรียนด้วย
* ระหว่างเรียน ครูผสู้ อนและครูฝ่ายกิจการนักเรียนลงนาม
* พักกลางวัน ครูทปี่ รึกษา ครูเวรประจาวันและครูฝ่ายกิจการนักเรียน
๖. การขาดเรียน
๖.๑ ถ้านักเรียนขาดเรียนถึง ๒ วัน ไม่ว่าป่วยหรือลากิจต้องส่งใบลาต่อครูทปี่ รึกษา ถ้าขาดเรียนติดต่อกันโดยไม่
ทราบสาเหตุ ให้ครูทปี่ รึกษาติดตามข่าวโดยส่งหนังสือแจ้งการขาดเรียน ให้ผู้ปกครองทราบ
๖.๒ ถ้าขาดติดต่อกันถึง ๓ วัน โดยไม่ทราบสาเหตุให้ครูทปี่ รึกษาส่งหนังสือแจ้งการขาดเรียน ให้ผู้ปกครอง
ทราบและเชิญผูป้ กครองของนักเรียนมาพบครูทปี่ รึกษาพร้อมกับฝ่ายวิชาการ
๖.๓ ถ้าขาดติดต่อกันและครูที่ปรึกษาส่งจดหมายทะเบียนถึงผู้ปกครอง ๒ ครั้ง ห่างกัน ๑๕ วัน
และถ้าผู้ปกครองไม่มาติดต่อกับทางโรงเรียน จะดาเนินการตามระเบียบของทางโรงเรียนต่อไป
๗. การพบบุคคลภายนอก ห้ามนักเรียนนัดพบบุคคลภายนอกหรือไปพบตามอาคารเรียน บริเวณต่างๆโดยเด็ดขาด ถ้ามีผู้
ต้องการพบให้แจ้งกิจการนักเรียนและแจ้งครูทปี่ รึกษาเมื่อหมดคาบเรียน โดยจะเรียกนักเรียน มาพบทีห่ ้องหรือสถานที่
เหมาะสมเท่านั้น
ข้อ ๑๑ ให้ใช้ระเบียบนี้ตงั้ แต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

ลงชื่อ
( นายจักรินทร์ บุญเอนก )
ผู้อานวยการโรงเรียนศรีตระกูลวิทยา
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ระเบียบโรงเรียนศรีตระกูลวิทยา
ว่าด้วยวินัยและความประพฤติของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๑
…………………..………………
ด้วยโรงเรียน ได้พิจารณาเป็นการสมควรที่จะวางระเบียบว่าด้วยวินัยและความประพฤติ ของนักเรียนเพื่อให้
นักเรียนด้วยวินัยและความประพฤติที่ถูกต้อง เรียบร้อยและเหมาะสมกับกาลสมัย จึงกาหนดระเบียบว่าด้วยด้วยวินัยและ
ความประพฤติของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๑ ขึ้นดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบโรงเรียนศรีตระกูลวิทยาว่าด้วยงานวินัยและพฤติกรรมนักเรียน
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแก่นักเรียน โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา
ข้อ ๓ ในกรณีที่โรงเรียนได้กาหนด ระเบียบปฏิบัติ ข้อบังคับ ซึ่งมีบทลงโทษเพื่อความผิด ไว้เป็นการเฉพาะกรณี
ให้ถอื ตามกฎระเบียบข้อบังคับนี้
ข้อ ๔ การลงโทษนักเรียนให้ปฏิบัติตามระเบีย บกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษ นัก เรียน นักศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๘
ข้อ ๕ ในระเบียบนี้ คาว่า “นักเรียน” หมายถึง นักเรียนปัจจุบนัของโรงเรียนพ็ญพิทยาคม
“ครูที่ปรึกษา ” หมายความรวมถึงครูทุกคน ของโรงเรียนศรีตระกูลวิทยา
“ผู้อานวยการ ” หมายถึง ผู้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนศรีตระกูลวิทยา
“รองผู้อานวยการ” หมายถึง ผู้ดารงตาแหน่งรองผู้อานวยการโรงเรียนศรีตระกูลวิทยา
“หัวหน้าระดับ” หมายถึง ครูที่ได้รับการแต่งตั้งหรือคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่
“คณะกรรมการพิจารณาบทลงโทษ” หมายถึง คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน นักเรียนที่ไดรับการแต่งตั้ง
“คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” หมายถึง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนศรีตระกูล
วิทยา
“ผู้ปกครอง” หมายถึง บิดา มารดา ผู้อนุบาล ผู้รับบุตรบุญธรรม และผู้ปกครองตาม ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิช และให้หมายความรวมถึง พ่อเลี้ยง แม่เลี้ยง ผู้ปกครองสวัสดิภาพ นายจ้าง ตลอดจนบุคคลอื่น ซึ่งรับเด็กไว้ใน
ความอุปการะเลี้ยงดู หรือเด็กอาศัยอยู่ด้วย
๑. เครื่องแบบนักเรียน
๑.๑. นักเรียนชาย
๑) เสื้อ เหมือนกันทั้งชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แบบเชิ้ตคอตั้ง ผ้าขาวเกลี้ยง ไม่
บางเกินควร ผ่าอกตลอด สาบที่เสื้อด้านนอกกว้าง ๔ ซม. ใช้กระดุมขาวกลมแบบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน ๑ ซม.
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แขนสั้นเพียงเหนือข้อศอก มีกระเป๋าที่ ราวนมด้านซ้าย ๑ กระเป๋า ขนาดกว้าง ๘-๑๒ ซม. ไม่มีจีบหลัง ขนาดของเสื้อ
พอเหมาะกับลาตัว กลัดกระดุมทุกเม็ด ยกเว้นเม็ดแรกคอเสื้อ
๒) กางเกง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กางเกงสีกากี และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กางเกงสี
กรมท่า ขาสั้น ความยาวของขากางเกงสูงจากกึ่งกลาง ลูกสะบ้า ไม่เกิน ๘ ซม. ขณะยืนส่วนกว้างของขากางเกงห่างจาก
ขาประมาณ ๘-๑๒ ซม. ปลาย ขาพับเข้าในกว้าง ๕ ซม. ผ่าตรงส่วนหน้ามีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้างละ ๑ กระเป๋า
เวลาสวม รัดเข็ดขัดส่วนของกางเกงด้านบนจะต้องไม่เหลือรวมกันเป็นจีบให้สวมทับปลายเสือ้ ให้เรียบร้อย มองเห็นเข็มขัด
ขณะที่อยู่ในเครื่องแบบนักเรียนห้ามนาชายเสื้อออกนอกกางเกง
๓) เข็มขัด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีลักษณะเข็มขัดหนัง น้าตาลกว้างตั้งแต่ ๓-๔ ซม. หัวเข็มขัดเป็น
โลหะสีเงินรูปสี่เหลี่ยมหัวกลัด มีปลอกกว้าง ๑ ซม. สาหรับสอดปลายเข็มขัด หรือใช้เข็มขัดลูกเสือก็ได้ ห้ามใช้เข็มขัด
ชนิดหนังแท้สีดา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีลักษณะเดียวกันกับนักเรียนชาย ช่วงชั้นที่ ๒ (มัธยมศึกษาตอนต้น)
แต่ใช้สีดา
๔) ถุงเท้า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สีน้าตาลไม่มีลวดลาย และ นักเรียนช่วงชั้นที่ ๓ (มัธยมศึกษาตอน
ปลาย) สีขาวไม่มีลวดลาย
๕) รองเท้า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ใช้รองเท้าผ้าใบน้าตาล และนักเรียนช่วงชั้นที่ ๓ ใช้ รองเท้าผ้าใบ
สีดา ขณะสวมใส่ไม่เหยียบส้นเท้า
๑.๒ นักเรียนหญิง
๑) เสื้อนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ผ้าขาวเกลี้ยง ผูกหูกระต่าย ไม่บางเกินควรแบบคอพับในตัว ลึก
พอสวมศีรษะได้ สาบตลบเข้าข้างใน ส่วนบนของสาบใหญ่พอแบะคอแล้วไม่เห็นตะเข็บข้างใน มีปกข้างใน ๑๐ ซม. ใช้ผ้า
สองชนิดเย็บแบบเข้าถ้าแขนเสื้อยาวเพียงศอก ปลายแขนจีบเล็กน้ อย ประกอบด้วยผ้าสองชิ้นกว้าง ๓ ซม. ความยาว
ของตัว เสื้อวัดจากข้อมือขึ้นมา เมื่อยืนตรงถึงขอบเสื้อประมาณ ๑๐-๑๕ ซม. ชายเสื้อด้านล่างมีรอยพับ ประมาณ ๓
ซม. ขนาดของเสื้อตั้งแต่ใต้แขนถึงขอบล่างมีความกว้างพอเหมาะไม่รัดเอว ริมขอบหน้าด้านขวาติดกระเป๋าขนาดกว้าง ๕๙ ซม ปากกระเป๋าพับริมกว้าง ไม่เกิน ๓ ซม. ขนาดของเสื้อตั้งแต่ใต้แขนถึงขอบล่าง มีความกว้างพอเหมาะไม่รัดเอว ริม
ขอบหน้าด้าน กว้าง ๕-๙ ซม. ปากกระเป๋าริมกว้างไม่เกิน ๒ ซม. เมื่อสวมผูกคอด้วยผ้าชายสามเหลี่ยมสีดา กว้าง ๔๖ ซม. เหลือชายผ้าทั้งสองข้างพองามชั้ นมัธยมศึกษาตอนปลาย ผ้าขาวเกลี้ยงไม่บางเกิน ควรแบบคอเชิ๊ต ผ่าอกตลอด
ที่อกเสื้อทาเป็นสาบตลบเข้าข้างในกว้าง ๓ กลีบ มีกระดุมขาว ๕ เม็ด แขนยาวเพียงเหนือศอกต้นและปลายแขนจีบ
เล็กน้อย ประกอบด้วยผ้าสองชิ้นกว้าง ๓ ซม. สอดชายเสื้อไว้ในกระโปรง
(ให้นักเรียนหญิงทุกคนสวมเสื้อซับไม่มีลวดลาย)
๓) กระโปรง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีลักษณะผ้าสีกลมท่าเกลี้ยงไม่มี
ลวดลาย แบบธรรมดา ด้านหน้าและด้านหลังเป็นกลีบข้างละ ๓ กลีบ หักลีบออกด้านนอกเย็บกลีบลง มา ๖-๑๒ ซม.
เว้นระยะความกว้างตรงกลางพองาม ความยาวของกระโปรงต่ากว่าเข่าเล็กน้อย
๔) เข็มขัด เฉพาะนักเรียนหญิงช่วงชั้นที่ ๓ มีลักษณะเป็นหนังสีดา กว้าง ๒-๓ ซม. หัวรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ชนิดหัวกลัด มีหนังสีดาหุ้ม มีปลอกหนังสีดากว้าง ๑.๕ ซม. สาหรับสอดสายเข็มขัดขัดทับกระโปรง ห้ามใช้เข็มขัด
ชนิดหนังแท้สีดา
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๕) ถุงเท้า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีลักษณะสีขาวไม่มีลวดลาย ปลาย
พับได้ อย่างน้อย ๑ นิ้วครึ่ง หรือ ๒ นิ้ว ห้ามใช้ถุงไนลอนบาง ถุงเท้าสั้นชนิดขลิบริมปักหรือตกแต่ง ลูกไม้และถุงเท้าสัน้
ชนิดรัดข้อเท้า
๖) รองเท้า นักเรียนหญิงทุกชั้นเป็นรองเท้าหุ้มส้น หุ้มปลายเท้า สีดาหัวมน มีสายรัด รองเท้า ส้นสูงไม่เกิน
๓ ซม.
๒ ชุดพลศึกษา ให้ใช้ชุดพลศึกษาที่โรงเรียนกาหนดให้เท่านั้น
๓ กระเป๋าหนังสือ ให้ใช้กระเป๋านักเรียนที่โรงเรียนกาหนดให้เท่านั้น
๔ การปักเครื่องหมายของนักเรียน
๔.๑ อักษรย่อ ศ.ต.ว. ให้ปักด้วยด้ายมันหรือไหมสีน้าเงินตามขนาดและแบบของ โรงเรียนที่กาหนดให้ที่อกเสื้อ
ด้านขวาเหนือราวนม
๔.๒ เลขประจาตัวนักเรียน ให้ปักด้วยด้ายมันหรือไหมสีน้าเงิน ตามขนาดและแบบของโรงเรียนที่กาหนดให้ที่
อกเสื้อด้านขวาใต้อักษรย่อ ศ.ต.ว. ห่างประมาณ ๑ ซม.
๔.๓ ชื่อและสกุล ให้ปักด้วยด้ายมันหรือไหมสีน้าเงินที่อกด้านซ้าย อยู่ในระดับ เดียวกับอักษร
ศ.ต.ว. ขนาดสูงประมาณ ๑.๕ ซม.

๕. ทรงผมนักเรียน
๕.๑ นักเรียนชาย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีลักษณะด้านข้างตัดเกรียนชิดหนังศีรษะ ด้านหน้าไม่เกิน ๓
ซม. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีลักษณะด้านข้างตัดรองทรงสูงชิดหนังศีรษะ ด้านหน้าไม่เกิน ๓ ซม. โดย จะต้อง
เห็นหนังศีรษะตั้งแต่ตีนผมจนถึงระดับเหนือใบหูด้านบน ไม่ไว้หนวดเคราและจอน ไม่ใส่น้ามัน ไม่ย้อมสีผม ไม่หวีแสก
๕.๒ นักเรียนหญิง
๑) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ความยาวของทรงผมอยู่ที่ระดับเสมอมุมปากของนักเรียน เมื่อยืนหน้าตรง
๒) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ไว้ผมยาวและใช้โบว์สีตามที่กาหนด
หมายเหตุ ทรงผมตามข้อ ที่ ๑) ๒) ห้ามนักเรียนซอย ดัด ย้อมกลัดสีผม
๖. เครื่องประดับ ห้ามนักเรียนใช้เครื่องประดับทุกชนิด ยกเว้นรายการดังต่อไปนี้
๖.๑ นาฬิกาข้อมือ
๖.๒ สร้อยสแตนเลสสาหรับแขวนพระ สร้อยจะต้องยาวไม่ปรากฏเหนือรอยของปกเสื้อ
๖.๓ กิ๊ ป ติ ด ผม ให้ ใ ช้ กิ๊ ป โลหะเล็ก สีด าเท่ า นั้ น ทางโรงเรีย นไม่ มี ค วามประสงค์ ใ ห้นั ก เรีย นใช้ ข องมี ค่าหรือ
เครื่องประดับที่ไม่จาเป็น เพราะเก็บรักษายาก เกิดความฟุ่มเฟือย ไม่ เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน หากนักเรียน
คนใดนามาและสูญหายทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบและถือว่านักเรียนผู้นั้นฝ่าฝืนระเบียบของ โรงเรียนจะถูกพิจารณาทา
โทษ
๗. การเข้าร่วมพิธีหน้าเสาธงตอนเช้า
- นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมพิธีหน้าเสาธงในตอนเช้า ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๕ น.
โดยโรงเรียนจะเปิดเพลงมาร์ซโรงเรียนศรีตระกูลวิทยา
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- พิธีหน้าเสาธงในตอนเช้า ได้แก่ การเชิญธงชาติ การสวดมนต์ไหว้พระ การประกาศแจ้งข่าวสารและอื่นๆตาม
ความจาเป็น
-การเข้าแถวจะเข้าตอนเรียงหนึ่ง แยกชาย หญิง ตามระดับชั้น
- นักเรียนที่ไม่ได้เข้าร่วมพิธีเชิญธงชาติและสวดมนต์ถือว่ามาสาย
- นักเรียนที่มาสายตั้งแต่ ๓ ครั้งขึ้นไป ถือว่าสายเนืองๆ มีความผิด ให้ปฏิบัติตาม
แนวปฏิบัติการมาโรงเรียนสายที่โรงเรียนกาหนด
๘. การหลบเรียน ลา และขาดเรียน
การหลบเรียน คือ การที่นักเรียนมาเรียนแต่ไม่เข้าเรียนตามตารางเรียนโดยไม่
แจ้งให้ครูประจาวิชาทราบล่วงหน้าและไม่อนุญาตให้ไปทาธุระอื่น
การลา ได้แก่ ลาป่วย ลากิจ นักเรียนสามารถแจ้งลาด้วยวาจาทางโทรศัพท์ แจ้งลาด้วยตัวเองและส่ง
ใบลา ถ้าส่งใบลาต้องมีชื่อผูป้ กครองรับทราบท้ายจดหมาย จึงจะถือว่าการลานั้นถูกต้องสมบูรณ์ การลาครึ่งวัน โรงเรียน
จะอนุญาตเฉพาะรายชื่อที่ผปู้ กครองมาลาด้วยตนเอง นอกนัน้ จะพิจารณาเป็นรายๆไป
๙. การออกนอกบริเวณโรงเรียน
-ผู้ที่มีอานาจในการอนุญาตให้นักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียนได้คือหัวหน้าฝ่าย
กิจการนักเรียนหรือผู้ที่ได้รบั มอบหมายจากผู้อานวยการเท่านั้น
-นักเรียนทีเ่ ข้ามาโรงเรียนในวันที่มีการเรียนการสอนปกติ จะออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยพลการไม่ได้ เว้นแต่
ได้รับอนุญาตจากโรงเรียน หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
-โรงเรียนจะอนุญาตให้นกั เรียนออกนอกบริเวณโรงเรียนได้กรณีต่อไปนี้
๑.ผู้ปกครองมารับกลับ
๒.เจ็บป่วยหรือได้รบั อุบัติเหตุตอ้ งเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลหรือที่บ้านทัง้ นี้
ต้องมีครูอาจารย์นาส่งหรือผูป้ กครองมารับ
-นอกจากที่กล่าวมาข้างต้นโรงเรียนจะพิจารณาเป็นรายๆ ไป
๑๐. การมาทากิจกรรมในวันหยุด นักเรียนที่จะมาทากิจกรรมในวันหยุดราชการต้องได้รับอนุญาตจาก
ผู้ปกครอง โดยคุณครูทเี่ กี่ยวข้องจะขออนุญาตผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อกั ษรทุกครั้ง
๑๑. เครื่องประดับ เครื่องประดับที่โรงเรียนอนุญาตให้ ประดับได้ในขณะที่มาโรงเรียน ได้แก่ นาฬิกาข้อมือ
สร้อย โลหะเงินที่มีความยาวพอเหมาะสาหรับแขวนพระหรือสิ่งเคารพ ต่างหูวงกลมขนาดพอเหมาะทาด้วยโลหะเงินซึง่
อนุญาตเฉพาะนักเรียนหญิงเท่านั้น เครื่องประดับอื่นที่นอกจากนี้ให้ถือว่า ผิดระเบียบ
๑๒. การเสริมแต่งอวัยวะ ได้แก่ การเสริมจมูก เขียนขอบตา เขียนคิ้ว ทาปาก เจาะรูหูมากกว่า ๑ รู ไว้เล็บยาว
ทาเล็บ ย้อมสีผม ให้ถือว่าผิดระเบียบ
๑๓. การใช้โทรศัพท์สาธารณะและโทรศัพท์เคลื่อนที่ นักเรียนที่ใช้โทรศัพท์สาธารณะและโทรศัพท์เคลื่อนที่ใน
เวลาเรียนถือว่าให้มีความผิดตามระเบียบนี้ การเก็บโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้เก็บไว้ในกระเป๋ากางเกง/กระเป๋ากระโปรง/
กระเป๋านักเรียน ใช้สายห้อยโทรศัพท์คล้องคอ ให้ถือว่ามีความผิดตามระเบียบนี้
ให้ผู้อานวยการโรงเรียน หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อานวยการโรงเรียน รักษาการให้เป็นไปตาม
ระเบียบนี้และให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
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ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

( นายจักรินทร์ บุญเอนก )
ผู้อานวยการโรงเรียนศรีตระกูลวิทยา

ระเบียบโรงเรียนศรีตระกูลวิทยา
ว่าด้วยแนวปฏิบัติหน้าที่ของครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑
พิธีการหน้าเสาธงตอนเช้า
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เวลา 08.05 น. เปิดเพลงมาร์ซเพื่อให้นกั เรียนเข้าแถวเรียบร้อย
เวลา 08.10 น. มีกิจกรรม 2 ส่วน ดังนี้
1.ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ แผ่เมตตาและกล่าวคาปฏิญาณตน
2.ครูเวรประจาวัน แจ้งข้อมูลข่าวสารที่สาคัญ
เวลา 08.20 น. นักเรียนพบครูทปี่ รึกษาและสนทนาภาษาอังกฤษ
เวลา 08.35 น. นักเรียนเตรียมตัวเข้าเรียนในคาบที่ 1
การปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจาวัน
ครูเวรประจาวันปฏิบัติหน้าที่ประจาจุดต่างๆ และรายงานการปฏิบัตหิ น้าที่เวรประจาวัน
ผ่านไลน์กลุ่ม “ศ.ต.ว.- รายงานปฏิบัติงาน ” ดังรายละเอียดต่อไปนี้
หน้าที่ครูเวรประจาวันช่วงเช้า
ครูเวรปฏิบัติหน้าที่ตงั้ แต่เวลา 07.30 น. ประจาจุดต่างๆ ดังนี้
1. ประตู 1
ครูจานวน 2 คน
2. ประตู 2
ครูจานวน 2 คน
จุดที่ 1 และจุดที่ 2 รายงานการปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เวลา 07.30 น.
3. โรงอาหารและอาคาร1 ครูจานวน 1 คน
4. อาคาร2อาคาร3
ครูจานวน 1 คน
จุดที่ 3 และจุดที่ 4 รายงานการปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เวลา 08.00 น.
5. หน้าเสาธง
ครูจานวน 1 คน
ทาหน้าที่จัดแถวนักเรียน พิธีการหน้าเสาธงและอบรมนักเรียนเล็กน้อย
หน้าที่ครูเวรประจาวันช่วงเที่ยง
เวลา 12.00 น. นักเรียนพักรับประทานอาหาร
เวลา 12.20 น. ครูเวรปฏิบัตหิ น้าที่ ประจาจุดต่างๆ ดังนี้
1. ประตู 1 (ป้อมยาม) ครูจานวน 2 คน
2. ถนนด้านทิศใต้
ครูจานวน 2 คน
3. โรงอาหารและอาคาร1 ครูจานวน 1 คน
4. อาคาร 2 อาคาร 3 ครูจานวน 1 คน
5. ถนนด้านทิศเหนือ ครูจานวน 2 คน
เวลา 12.50 น. นักเรียนเตรียมตัวเข้าเรียนในคาบเรียนที่ 6
รายงานการปฏิบัตหิ น้าที่ตั้งแต่เวลา 12.20 น.

หน้าที่ครูเวรประจาวันช่วงเย็น
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ครูเวรปฏิบัติหน้าที่ตงั้ แต่เวลา 16.00 น. ประจาจุดต่างๆ ดังนี้
1. ประตู 1
ครูจานวน 2 คน
2. ประตู 2
ครูจานวน 2 คน
3. หน้าเสาธง
ครูจานวน 1 คน
จุดที่ 1 และ 2 รายงานการปฏิบัตหิ น้าที่ตั้งแต่เวลา 16.00 น.
หน้าที่ครูที่ปรึกษา
การปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเช้า
1. บันทึกการมาเรียนและดูแลความเรียบร้อย การแต่งกาย ทรงผม ของนักเรียนประจาชั้น
โดยครูต้องยืนหน้าแถว 1 ท่าน และหลังแถว 1 ท่าน ส่งแบบบันทึกทุกวันเช้าและเย็น
2. อบรมนักเรียนกิจกรรมโฮมรูม แล้วบันทึกลงในแบบบันทึก นาส่งทุกสุดสัปดาห์
และรายงานการปฏิบัตหิ น้าที่ทางไลน์ “ศ.ต.ว.-รายงานภาษาอังกฤษ”
3. สนทนาภาษาอังกฤษ
การปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเย็น
1. เวลา 15.35 น. ครูควบคุมการปฏิบัติหน้าที่นักเรียนทาความสะอาดเขตพื้นที่และห้องเรียน
ของตนเอง
2. บันทึกการเข้าแถวและดูแลความเรียบร้อย การแต่งกาย ทรงผม ของนักเรียนประจาชั้น
อย่างน้อย 1 คน
การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนช่วงพักเที่ยง
1. ครูประจาชั้นลงนามอนุญาต
2. ครูเวรประจาวันลงนามอนุญาต
3. ครูบริหารกิจการนักเรียนลงนามอนุญาต
การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนระหว่างการเรียนการสอน
1. ครูประจาวิชาลงนามอนุญาต
2. ครูเวรประจาวันลงนามอนุญาต
3. ครูบริหารกิจการนักเรียนลงนามอนุญาต
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ ๑๕ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

( นายจักรินทร์ บุญเอนก )
ผู้อานวยการโรงเรียนศรีตระกูลวิทยา

23

