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ภารกิจ
โรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยามีความมุ่งมั่นในการสร้ างโอกาสทางการศึกษาให้ กบั นักเรียนทุกคน เพื่อปู
เส้นทางไปสู่ความสาเร็จและความเป็นเลิศทางการศึกษา พร้อมทั้งคุณลักษณะของผู้มีศีลธรรมบนพื้นฐานหลัก
จรรยาบรรณคริสเตียน ท่ามกลางสภาพแวดล้อมการอบรมกล่อมเกลาแบบคริสเตียนเป็นศูนย์รวม

วิสัยทัศน์
โรงเรียนสาธิตคริสเตียนมีความมุ่งหวังในการสร้ างโอกาส เพื่อให้ นักเรียนได้ บรรลุถึงความเป็ นเลิศ ทีม
ผู้บริหาร คณะครู และเจ้าหน้าที่ทุกคน มีความมุ่งมั่นตั้งใจ เพื่อทาหน้าที่อย่างเต็มประสิทธิภาพในการดูแลเอาใจใส่
นักเรียนทุกคนโดยสร้างโอกาสทางการศึกษา เพื่อให้นักเรียนทุกคนประสบความสาเร็จในด้านการศึกษาและการ
ดาเนินชีวิต
ในรู ปแบบความสาเร็จของด้ านการศึกษา... โรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยาได้มีการสรรหาทรัพยากรการเรียน
การสอนมาจากทวีปอเมริกาเหนือ เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนทุกคนก้าวไปสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้นในอนาคต
ในสถานศึกษานานาชาติทั้งในประเทศและต่างประเทศ คณะครูของโรงเรียนฯ มีความพยายามเต็มที่ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนฯ ให้อยู่ในเกณฑ์ที่มีมาตรฐานสูง รวมไปถึง การให้โอกาสนักเรียนได้ร่วมมือ
กับผู้ปกครองในการพัฒนาการเรียนรู้ เพื่อช่วยให้นักเรียนก้าวไปสู่ถนนแห่งความสาเร็จทางการศึกษา
คุณลักษณะของผู้มศี ีลธรรมบนพื้นฐานหลักจรรยาบรรณของชาวคริสเตียน... โรงเรียนสาธิตคริสเตียน
วิทยามุ่งมั่นและประสงค์ที่จะทาหน้าที่ในการปลูกฝังให้นักเรียนเป็นคนมีความรับผิดชอบของสังคม โดยการให้
การศึกษา และตัวอย่างของคุณลักษณะผู้มีศีลธรรมบนพื้นฐานหลักการของชาวคริสเตียน ซึ่งจุดมุ่งหมายหลักของทาง
โรงเรียนคือ การผลิตนักเรียนที่เอาใจใส่ต่อความมีศีลธรรมจรรยาที่จะช่วยให้นักเรียนทุกคนประสบความสาเร็จใน
ชีวิต
ท่ ามกลางสภาพแวดล้ อมการอบรมเลีย้ งดูแบบคริสเตียนเป็ นศูนย์ รวม... พระเยซูคริสเจ้าทรงอยู่ในโรงเรียน
สาธิตคริสเตียนวิทยาซึ่งเป็นศูนย์รวมของนักเรียนและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนผู้มีความพยายามต่อสู้เพื่อบรรลุถึง
ความสาเร็จ การให้นักเรียนทุกคนได้สัมผัสกับความรักที่พระเยซูคริสเจ้าทรงมี ผ่านกิจกรรมในโบสถ์และ
ความสัมพันธ์กับครูบาอาจารย์เป็นเป้าหมายหลักของทางโรงเรียน

นโยบายทั่วไปของโรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา
การสื่ อสารกับผู้ปกครอง
การสื่อสารระหว่างผู้ปกครองและครูเป็นสิ่งที่สาคัญมากสาหรับทางโรงเรียน ในสถานการณ์ใดก็ตามที่ท่าน
ผู้ปกครองไม่เข้าใจการสื่อสารใดๆของทางครู กรุณาติดต่อกับทางสานักงานธุรการของโรงเรียน เพื่อการแปลหรือ
ปรึกษากับทางคณะบริหาร
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สื่ อในการสื่ อสารระหว่ างครู กับผู้ปกครอง มีดังนี้

จดหมายข่าว
ในสัปดาห์แรกของการเปิดเรียน นักเรียนจะได้รับจดหมายข่าวกลับบ้านที่จะสรุป และอธิบายคร่าวๆ
เกี่ยวกับนโยบายการให้เกรดและกฎระเบียบในห้องเรียน นอกจากนี้ ท่านจะได้รับจดหมายข่าวทุกสิ้นเดือนซึ่งจะ
รายงานข่าวคราว และกิจกรรมสาคัญต่างๆในช่วงเวลานั้นๆ

แฟ้มการบ้านและเอกสารต่างๆ
นักเรียนเฉพาะระดับชั้น ป.1 – ป.6 จะได้รับแฟ้มการบ้านและเอกสารต่างๆ จากทางโรงเรียน ครูจะใช้แฟ้ม
ดังกล่าวสื่อสารกับผู้ปกครอง ในแฟ้มมีเอกสารดังต่อไปนี้
- การบ้าน
- งานที่ตรวจแล้ว
- จดหมายข่าวสาร
- การประเมินผลรายเดือน
- จดหมายต่างๆ และเอกสารที่ครูอยากให้ผู้ปกครองรับทราบ
ขอความร่วมมือให้ผู้ปกครองตรวจเช็คแฟ้มดังกล่าวนี้ทุกวัน และรับทราบข้อมูลที่ได้ส่งไปกับแฟ้มนี้

การประชุมระหว่างครูและผู้ปกครอง
เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้ปกครองได้พบปะพูดคุยกับครูประจาชั้น เพื่อให้ทราบถึงพัฒนาการของนักเรียน
โรงเรียนจึงสนับสนุนให้ผู้ปกครองได้พบปะพูดคุยกับครู ทางโรงเรียนจะแจ้งวัน/เวลาที่จะมีการพูดคุยกับครูใน
จดหมายข่าวสาร ขอให้ผู้ปกครองลงทะเบียน เพื่อขอพบครูได้ที่ สานักงานธุรการของโรงเรียน ( ระยะเวลาในการ
พูดคุยกับครูเป็นเวลา 15 นาที ) ในกรณีทผี่ ู้ปกครองต้องการล่าม กรุณาแจ้งความจานงค์ในแบบฟอร์ม

การนัดพบกับครู
คณะครูของทางโรงเรียนมีความยินดีที่จะพบผู้ปกครอง ผู้ปกครองสามารถขอนัดพบกับครูได้ในเวลาก่อน
หรือหลังเลิกเรียน
ก. เพื่อขอคาปรึกษาเกี่ยวกับนักเรียนจากครูได้ในเวลาก่อนหรือหลังเลิกเรียน
ข. ติดต่อขอนัดพบครูได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการของโรงเรียน
ค. เขียนวันและเวลาที่ต้องการพบครูลงในกระดาษ แล้วฝากบุตรหลานของท่านมายื่นให้ครู

การนัดพบผู้บริหารโรงเรียน
โดยปกติ ท่านสามารถพบปะกับผู้บริหารโรงเรียนซึ่งเดินตรวจภายในบริเวณโรงเรียนได้ในช่วงเวลาก่อนเข้า
เรียน ระหว่างคาบเรียน หรือหลังเลิกเรียน ในกรณีที่ท่านไม่พบท่านผู้บริหารท่านใดภายในบริเวณโรงเรียน กรุณา
ติดต่อที่สานักงานธุรการของโรงเรียน หรือหากท่านผู้ปกครองมีข้อสงสัย และคาถามใดๆ ที่ต้องการขอคาปรึกษา
จากผู้บริหาร และต้องใช้เวลาในการพูดคุยพอสมควร ท่านผู้ปกครองสามารถติดต่อนัดหมายวันและเวลาได้ที่
สานักงานธุรการ
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การประเมินผล
สมุดผลการเรียนประจาปี
ในหนึ่งปีการศึกษาทางโรงเรียนแบ่งการเรียนออกเป็น 2 ภาคเรียน ภาคเรียนที่1 ตั้งแต่เริ่มเปิดภาคเรียน ถึง
เดือนธันวาคม ส่วนภาคเรียนที่2 ตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึงวันสิ้นสุดปีการศึกษา โดยแต่ละภาคเรียนทางโรงเรียนจะ
ส่งสมุดรายงานผลการเรียน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

เปอร์เซ็นต์อย่างต่าในการได้เกรด

การวัดผลแบบเกรด

80%
75%
70%
65%
60%
55%
50%
0%

4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0

สมุดผลการเรียนสาหรับระดับชั้นอนุบาล ท่านผู้ปกครองจะได้รับสมุดผลการเรียนนักเรียน 6 ครั้งต่อปี ครู
จะให้คะแนนสาหรับพัฒนาการดังต่อไปนี้
N – ไม่มีความสามารถเข้าใจการศึกษาตามเกณฑ์ของระดับชั้นเรียน

1 - ต้องการการสนับสนุนทางการเรียนเป็นพิเศษ เพื่อให้มีความเข้าใจตามเกณฑ์ของระดับชั้น
เรียน

2 – กาลังมีพัฒนาการไปสู่เกณฑ์มาตรฐานของระดับชั้นเรียน
3 – สามารถแสดงให้เห็นพัฒนาการบ่งบอกถึงความเข้าใจตามเกณฑ์มาตรฐานของระดับชั้น
เรียน

4 – สามารถมีพัฒนาการที่ดีตามเกณฑ์มาตรฐานของระดับชั้นเรียน
5 – มีพัฒนาการความเข้าใจเหนือเกณฑ์มาตรฐานของระดับชั้นเรียน

การประเมินผลรายเดือน
ทุกสิ้นเดือน นักเรียนทุกคนจะได้รับผลการประเมินรายเดือน จากคุณครูประจาชั้น การประเมินผลราย
เดือนนี้ จะรายงานถึงความก้าวหน้าด้านการศึกษาและพฤติกรรมของนักเรียนแต่ละคนในเดือนนั้นๆ โดยมีเกณฑ์การ
ให้คะแนน ตั้งแต่ 1 ถึง 5 โดย 1 คือคะแนนต่าสุดและ 5 คือคะแนนสูงสุด หลังจากที่ผู้ปกครองได้ดูผลประเมินราย
เดือนแล้วให้ผปู้ กครองเซ็นรับทราบ และส่งคืนครูประจาชั้นในปลายสัปดาห์

ระดับเกรดที่ไม่ผ่าน
ในกรณีที่ผลการเรียนของนักเรียนแสดงให้เห็นว่า นักเรียนไม่มีพัฒนาการในการเรียนวิชาหลัก
(คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และสังคมศึกษา) นักเรียนจะได้รับการตักเตือน และหาก
นักเรียนมีผลสอบของนักเรียน 59% (D+) หรือต่ากว่า นักเรียนจะต้องเรียน CAS และ/หรือ คอร์สภาคฤดูร้อน
นักเรียนที่ได้รับการตักเตือนเรื่องผลการเรียนจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดโดยครูและผู้บริหาร และเมื่อ
นักเรียนที่ได้รับการตักเตือนเรื่องผลการเรียนไม่สามารถพัฒนาการเรียนได้ในช่วงที่จะมีการแจกสมุดรายงานผลการ
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เรียนประจาเดือนธันวาคม นักเรียนจะถูกทาทานบน ขณะที่นักเรียนถูกทาทานบน ทางครูและฝ่ายปกครองจะเริ่ม
พิจารณาว่า นักเรียนคนนี้จะสามารถเลื่อนขึ้นชั้นในปีการศึกษาต่อไปได้หรือไม่
ฝ่ายปกครองมีสิทธิที่จะกาหนดว่า นักเรียนสามารถเลื่อนชั้นในปีการศึกษาหน้าได้หรือไม่ โดยมีครูประจา
ชั้นเป็นผู้ให้ข้อมูล ท่านผู้ปกครองจะได้รับแจ้ง หากบุตรหลานของท่านได้รับการตักเตือนเรื่องผลการเรียน หรือถูก
ทาทานบน ครูจะพบท่านผู้ปกครอง เพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือบุตรหลานของท่าน

การบ้ านและการติวพิเศษ
การบ้าน
นักเรียนทุกระดับชั้นจะได้รับการบ้าน เพื่อเป็นการทบทวนบทเรียนในแต่ละวัน และเป็นการเตรียมนักเรียน
ให้พร้อมสาหรับบทเรียนต่อไปและการสอบ ซึ่งทางผู้ปกครองจะต้องดูแลและให้ความช่วยเหลือจนนักเรียนสามารถ
ทาการบ้านได้เองอย่างถูกต้อง
ระดับชั้นอนุบาล – เกรด 6 การบ้านควรทาโดยใช้ดินสอ นอกจากถูกสั่งให้ใช้อย่างอื่น
ระดับชั้นเกรด 7 – 12 การบ้านสามารถทาโดยใช้ดินสอหรือปากกาก็ได้ นอกจากถูกสั่งให้ใช้อย่างอื่น
(ดินสอสีสาหรับแผนที่ หรือ อื่นๆ)

การติวพิเศษ
ท่านผู้ปกครองสามารถติดต่อครูของโรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยาให้ติวพิเศษบุตรหลานของท่าน โดยใช้
สถานที่ของโรงเรียนในการสอน ท่านสามารถติดต่อครูได้ในช่วงเริ่มเดือนที่ 2 หรือ 3 ของปีการศึกษา (คุณครูที่เพิ่ง
เริ่มทางานสอนให้กับโรงเรียนเป็นปีแรก จาเป็นต้องได้รับอนุญาตจากคณะบริหารของโรงเรียนก่อน) ท่านผู้ปกครอง
สามารถติดต่อสมัครเรียนให้บุตรหลานโดยตรงกับครู ในอัตราค่าเรียน 250 บาท ต่อ ครึ่งชั่วโมง
ครูของทางโรงเรียนไม่มีสิทธิในการสอนพิเศษส่วนตัวกับเด็กที่ไม่ใช่นักเรียนของทางโรงเรียนในบริเวณ
ของโรงเรียน หรือที่บ้านพักครู หากครูของโรงเรียนประสงค์ที่จะมีการสอนพิเศษกับเด็กที่ไม่ใช่นักเรียนของทาง
โรงเรียน ให้สามารถสอนพิเศษส่วนตัวได้ในบริเวณนอกสถานทีโ่ รงเรียน เช่น ร้านกาแฟ

การสอนการบ้านหลังเลิกเรียน
ทางโรงเรียนได้จัดให้มีการสอนการบ้านหลังเลิกเรียนให้กับนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือในการสอน
การบ้าน (สอนเฉพาะการบ้านไม่มีการสอนเสริมอื่น เช่น การสอนข้อสอบ) ท่านผู้ปกครองที่สนใจให้บุตรหลาน
ของท่านได้รับการสอนการบ้านสามารถติดต่อสมัครได้ที่ สานักงานธุรการ ซึ่งจะชี้แจงรายละเอียดค่าเรียนและวิธีการ
ชาระเงินให้กับท่านผู้ปกครองทราบ

กฏระเบียบการยืมหนังสื อเรียนของโรงเรียน
หนังสือเรียนและหนังสือห้องสมุดเปิดให้นักเรียนยืมได้ แต่หนังสือทั้งหมดยังคงเป็นสมบัติของทาง
โรงเรียน นักเรียนทุกคนต้องรับผิดชอบต่อหนังสือทุกเล่มที่มีการจัดเตรียมให้ หากหนังสือชารุดหรือสูญหาย
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นักเรียนจาเป็นต้องรับผิดชอบโดยการจ่ายค่าเสียหายตามราคาเต็มของหนังสือนั้นๆ ทางโรงเรียนมีสิทธิในการไม่
ออกสมุดผลการเรียนให้กับนักเรียน หากยังไม่มีการรับผิดชอบค่าเสียหายโดยทางนักเรียน

การเข้ าเรียน
จานวนวันที่เข้าเรียน
กระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดจานวนวันให้กับปฎิทินปีการศึกษา และจานวนวันที่นักเรียนต้อง
เข้าเรียน นักเรียนที่มีจานวนวันเข้าเรียนไม่พอเพียงตามจานวนที่กาหนดจะต้องทาแบบเรียนเพิ่มเติมให้
สมบูรณ์ และ/หรือเรียนเพิ่มเติม เพื่อให้ได้หน่วยกิตพอสาหรับคอร์สที่เรียน โรงเรียนขอสงวนสิทธิที่
จะต้องให้นักเรียนที่ขาดเรียนบ่อยมากเข้าเรียนในชั้นเรียนหลายครั้ง จานวนวันขาดเรียนต่อเทอมแตกต่าง
กันไปตามจานวนครั้งใน 1 สัปดาห์ของวิชาเรียน ตามตารางรายละเอียดดังนี้
จานวนวันเข้าเรียนของวิชาเรียน

Absences Allowed per Semester

5 ครั้งต่อ 1 สัปดาห์

15

3 ครั้งต่อ 1 สัปดาห์

9

2 ครั้งต่อ 1 สัปดาห์

6

1 ครั้งต่อ 1 สัปดาห์
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การขาดเรียน
การขาดเรียนที่มีการแจ้งล่วงหน้า (ที่นักเรียนมีความจาเป็นส่วนตัว) และการขาดเรียนที่อนุโลมให้
ไม่ได้จะได้รับการระบุในบันทึกการเข้าเรียน และทางโรงเรียนจะนับวันขาดเรียนจากบันทึกการเข้าเรียนของนักเรียน
นักเรียนที่ขาดเรียนเนื่องจากมีความจาเป็นส่วนตัวจะได้รับการอนุโลมให้ทาแบบเรียนชดเชยการขาดเรียนได้
การขาดเรียน (ที่เลีย่ งไม่ ได้ จริงๆ) ภายใต้ เงื่อนไขของทางโรงเรียนดังต่ อไปนี้
- นักเรียนป่วย
- นักเรียนมีนัดพบแพทย์
- การเจ็บป่วยขั้นรุนแรงของสมาชิกในครอบครัว
- การเสียชีวิตของสมาชิกในครอบครัว
- การติดต่อหน่วยงานราชการที่จาเป็น
การหยุดเรียนที่มกี ารแจ้ งล่ วงหน้ า
 ทางโรงเรียนจะต้องได้รับแจ้งการหยุดเรียนที่มีความจาเป็นส่วนตัวของนักเรียนโดยท่าน
ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กล่วงหน้าเป็นเวลา 2 อาทิตย์ และนักเรียนจะต้องแจ้งครูประจาชั้น
ล่วงหน้าเป็นเวลา 2 อาทิตย์อีกด้วย
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ในกรณีที่ทางโรงเรียนและครูไม่ได้รับแจ้งการหยุดเรียนล่วงหน้าโดยท่านผู้ปกครอง หรือ
ผู้ดูแลเด็ก การหยุดเรียนจะไม่ได้รับการอนุโลม กล่าวคือ นักเรียนจะไม่ได้รับการอนุโลมให้
ทาแบบเรียนหรือบททดสอบชดเชย
การหยุดเรียนโดยแจ้งล่วงหน้าทีไ่ ม่ได้รับการอนุมัติ หรืออนุโลม คือ การทีน่ ักเรียนหยุด
ระหว่างการสอบไล่ประจาปี (การสอบไล่ประจาปี รวมไปถึงโครงการเรียนทุกโครงการ
ในช่วงปลายภาคเรียนสุดท้าย) ซึ่งได้มีการกาหนดในปฎิทินการเรียน นักเรียนที่หยุดเรียน
ในช่วงสอบไล่ จะได้คะแนน 0 สาหรับข้อสอบไล่
ในกรณีที่นักเรียนหยุดต่อเนื่องกันเป็นเวลามากกว่า 10 วัน นักเรียนจะได้รับการบ้านเพิ่มเมื่อ
กลับเข้าเรียน และต้องส่งการบ้านตามกาหนดที่ครูแจ้ง

การหยุดที่อนุโลมไม่ได้คือ การหยุดเรียนที่ผู้ปกครองไม่ทราบ หรือไม่ยินยอม จะมีผลทางการ
ลงโทษทางวินัย ฝ่ายปกครองขอสงวนสิทธิในการอนุโลมให้กับการหยุดที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แม้ว่าเหตุผล
ของการหยุดเรียนจะเป็นเหตุผลที่อยูน่ อกเหนือจากรายละเอียดซึ่งกล่าวมาแล้ว หากบุตรหลานของท่านมี
ความจาเป็นต้องขาดเรียน ขอให้ท่านแจ้งการลาหยุดได้ที่ สานักงานธุรการของโรงเรียน
ท่านผู้ปกครองจะต้องรับทราบการขาดเรียนของบุตรหลานของท่านในทุกกรณี นักเรียนที่หยุด
เรียนโดยไม่ได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองจะไม่ได้รับการอนุโลมช่วยเหลือใดๆ หากผู้ปกครองไม่แจ้ง
การหยุดให้โรงเรียนทราบ เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนจะโทรหาท่าน เพื่อขอคาชี้แจงเรื่องการขาดเรียนของ
นักเรียน
เมื่อนักเรียนกลับเข้าชั้นเรียน นักเรียนจะต้องพร้อมที่จะรับแบบเรียนเพิ่ม และ/หรือได้รับ
แบบทดสอบ ครูจะแจ้งกาหนดส่งงานดังกล่าวให้นักเรียนทราบ
ครูจะมอบหมายงานที่ต้องทาชดเชยการหยุดเรียนแบบวันต่อวัน หากนักเรียนหยุดเรียนเป็นเวลา 1
วัน นักเรียนจะต้องส่งงานในวันรุ่งขึ้นถัดจากวันที่กลับเข้าเรียน

เวลาเริ่มเรียนในชั้นเรียน
เวลาเข้าเรียนตามปกติของแต่ล่ะวัน:

ชั้นเรียน
เนิอร์สเซอรี่ – อนุบาลที่ 3
เกรด Grade 1-6 in CAS
เกรด 1-6
เกรด 7-12

เวลา
8:30 น.
8:00 น.
8:30 น.
8:05 น.

กรณีที่นักเรียนมาสายหลังจากเวลาดังกล่าวจะต้องไปรายงานตัวที่สานักงานธุรการ เพื่อขอเอกสารการมา
เรียนสาย ถ้านักเรียนไม่ดาเนินการดังกล่าว ครูประจาชั้นจะส่งนักเรียนกลับมาที่สานักงานธุรการ เพื่อให้นักเรียน
ดาเนินการตามกฎระเบียบที่กาหนดไว้
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ในกรณีที่ นักเรียนมาสายเป็นประจา นอกจากจะเป็นการผิดระเบียบวินัยของโรงเรียนแล้ว ยังมีผลกระทบ
ทางด้านการเรียนอีกด้วย ดังนั้นขอให้ผู้ปกครองได้ทราบถึงการขาดเรียนของนักเรียน และตรวจสอบการเข้า
โรงเรียนของนักเรียนในทุกๆวัน

การรับ-ส่ งนักเรียน
ขอให้ผู้ปกครองมาส่งบุตรหลานหลังจากเวลา 7.00 น. เมื่อนักเรียนเข้าโรงเรียนแล้ว ทางโรงเรียนไม่อนุญาต
ให้นักเรียนออกนอกโรงเรียนหากเจ้าหน้าที่ไม่เซ็นยินยอมให้นักเรียนออกนอกโรงเรียนได้ หรือไม่มีเจ้าหน้าที่ของ
โรงเรียนไปกับนักเรียน ในกรณีที่ท่านผู้ปกครองต้องการลงชื่อขอพานักเรียนออกนอกโรงเรียนในระหว่างเวลาเรียน
แล้วเจ้าหน้าที่จะพานักเรียนออกมาจากชั้นเรียน เพื่อส่งมอบให้ผู้ปกครอง ในกรณีอื่นๆ นักเรียนต้องมีเอกสารบ่ง
บอกการยินยอมจากผู้ปกครอง และนักเรียนต้องแจ้งให้ทั้งทางครูฝรั่งและครูไทยของตนทราบก่อนมาเซ็นชื่อที่
สานักงานธุรการ เพื่อขอออกจากโรงเรียน
ขอให้ท่านผู้ปกครองรับนักเรียนกลับบ้านก่อนเวลา 17.00 น. นอกจากทางสานักงานธุรการจะได้รับแจ้งการ
มารับล่าช้ากว่าเวลาดังกล่าวล่วงหน้า
นักเรียนที่ออกจากโรงเรียนในเวลา 15.40 น. จะไม่สามารถกลับเข้าโรงเรียนได้อีก หากกลับเข้าโรงเรียนอีก
นักเรียนจะได้รับการกักบริเวณ

การแต่ งกาย
นักเรียนทุกคนจาเป็นต้องใส่เครื่องแบบนักเรียนเมื่ออยู่ในโรงเรียน
รายละเอียดเกี่ยวกับกฎการแต่งตัว:

เครื่องแบบการแต่งกายตามปกติ
นักเรียนชาย
- เสื้อโปโลสีขาวของโรงเรียน หรือ เสื้อเชิ๊ตแขนสั้นสีขาวติดตราโรงเรียนที่กระเป๋า เสื้อเชิ๊ตต้องใส่เข้าใน
กางเกงตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียน
- กางเกงขาสั้นนักเรียน (เหนือเข่า) หรือกางเกงขายาวสีน้าเงินเข้ม กางเกงทุกตัวต้องใส่อยู่ในระดับเอว
- เข็มขัดดา ห้ ามมีลวดลาย
- รองเท้านักเรียนสีดา หรือ รองเท้าผ้าใบ
นักเรียนหญิง
- เสื้อ
เสื้อโปโลของโรงเรียน หรือ เสื้อปกบัวมนเอวจัมพ์แขนสั้นสีขาวมีตราโรงเรียน ความยาวของ
เสื้อ เมื่อชูมือขึ้นชายเสื้อไม่เกินขอบกระโปรงบริเวณเอว
o เสื้อปกบัวมนผ่าหน้าติดกระดุม แขนสั้นสีขาวมีตราโรงเรียน เสื้อต้องอยู่ในกระโปรง
ตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียน
กระโปรงแดงเลือดหมู
o ความยาวกระโปรงควรอยู่ระดับกึ่งกลางหัวเข่าหรือยาวกว่านั้นเมื่อขอบกระโปรงอยู่ระดับเอว
o

-
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-

รองเท้านักเรียนสีดา หรือ รองเท้าผ้าใบ ( ห้ามเป็นรองเท้าที่มีส้น )

ชุดพละ
นักเรียนชายและหญิง
- เสื้อโปโลสีเลือดหมูของโรงเรียน
- กางเกงขาสั้น (เหนือเข่า) หรือกางเกงวอร์มขายาวสีดาหรือน้าเงินเข้ม กางเกงทุกตัวต้องใส่อยู่ในระดับ
เอว
- รองเท้าผ้าใบ (ห้ามใส่รองเท้าแตะ)
นักเรียนที่ไม่แต่งตัวตามระเบียบเครื่องแต่งกายจะถูกตัดคะแนนของวันนั้น และอาจถูกห้ามไม่ให้มีส่วนร่วม
ในกิจกรรม
เกรด 7 – 12
- เสื้อพละของโรงเรียน
- กางเกงสีดาความยาวระดับเข่าหรือยาวกว่า

วันพิเศษ
นักเรียนต้องแต่งกายตามเครื่องแบบปกติจนกว่าจะได้รับแจ้งให้แต่งกายสาหรับวันพิเศษ นักเรียนถึงจะ
ได้รับการยกเว้นให้แต่งกายสาหรับวันพิเศษได้ เครื่องแต่งกายสาหรับวันพิเศษ มีข้อกาหนดดังนี้
- กางเกงที่ใส่ต้องไม่มีรูหรือรอยฉีกขาดใดๆ นักเรียนควรใส่กางเกงระดับเอว ห้ามใส่กางเกงเลคกิ้งเป็น
กางเกงเดี่ยว
- เสื้อที่ใส่ทุกประเภทต้องมีแขน มีความยาวอย่างน้อยระดับเอวหรือยาวกว่า และห้ามมีรูปภาพหรือ
ข้อความใดๆที่ไม่เหมาะสม
- นักเรียนสามารถใส่รองเท้าแตะกีฬาได้ (ชนิดที่รัดส่วนหลังข้อเท้า) แต่ห้ามใส่รองเท้าแตะธรรมดา
- กางเกงและกระโปรงควรมีความยาวเท่ากับกระโปรงเครื่องแบบนักเรียน

ข้อควรปฏิบัติอื่นๆ
-

-

เครื่องแต่งกายใดๆ ที่นักเรียนสวมใส่ต้องไม่มีข้อความ หรือรูปภาพใดๆ ที่ไม่สุภาพ (ข้อความที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับความรุนแรง ยาเสพติด หรือสื่อทางเพศ)
นักเรียนต้องแต่งกายไม่ให้เห็นรอยสักใดๆบนร่างกาย
การเจาะ
o นักเรียนหญิง - ตุ้มหูเล็กๆเท่านั้น
o นักเรียนชาย - ห้ามใส่เครื่องประดับประเภทที่ต้องเจาะรูส่วนใดๆของร่างกาย
ทรงผม
o ทรงผมควรเรียบร้อย และไม่ปิดบังตา
o การทาสีผมควรเป็นสีธรรมชาติเท่านั้น
o ทรงผมผู้ชาย – ไม่ควรยาวเกินขอบปกเสื้อด้านบน
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o

ห้ามใส่หมวก หรือคลุมศีรษะด้วยหมวกคลุมศีรษะที่ติดอยู่กับเสื้อ (ฮู้ด)

ฝ่ายปกครองมีสิทธิในการตักเตือนการแต่งกายใดๆก็ตามที่เห็นไม่สมควรหรือไม่เหมาะสม หากมีการละเมิด
กฎระเบียบการแต่งกาย นักเรียนอาจถูกดาเนินการลงโทษ ( ในบางกรณีอาจจะต้องส่งนักเรียนกลับบ้าน เพื่อเปลี่ยน
เครื่องแต่งกายใหม่ให้ถูกระเบียบ หรือขอให้เปลี่ยนสีผมให้เหมาะสมก่อนกลับเข้าเรียนในโรงเรียน หรือขอให้
เปลี่ยนเป็นชุดเครื่องแบบนักเรียนสาหรับวันนั้น )

กฏระเบียบอื่นๆ สาหรับนักเรียน
ผู้เยี่ยมเยียน
ผู้เยี่ยมเยียนทุกคนต้องมีการเซ็นชื่อก่อนเข้าโรงเรียนฯ ทุกครั้งที่สานักงานธุรการของโรงเรียน

ทัศนศึกษา
ข้อแนะนาเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน มีดังนี้
1. นักเรียนทุกคนต้องมีลายเซ็นอนุญาตจากทางผู้ปกครองใบเซ็นอนุญาต
2. ค่าทัศนศึกษาและใบเซ็นอนุญาตมีกาหนดส่งคืนทางโรงเรียนล่วงหน้า 1 สัปดาห์ก่อนวันทัศน
ศึกษา ขอให้ผู้ปกครองตรวจเช็คจดหมายเกี่ยวกับการทัศนศึกษาที่จะมีการแจกให้กับนักเรียน
3. ทางโรงเรียนไม่อนุญาตให้พี่น้องของนักเรียนที่ไม่ได้เป็นนักเรียนของโรงเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมทัศนศึกษา
4. นักเรียนต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบของโรงเรียนในการไปทัศนศึกษา ยกเว้นมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง
โดยครู
5. ในบางกรณี โรงเรียนอาจเชิญผู้ปกครองให้เข้าร่วมในการทัศนศึกษา เพื่อช่วยเหลือคุณครู
6. ในบางกรณี นักเรียนที่มีความประพฤติไม่ดี หรือมีปัญหาทางการเรียนรู้ อาจไม่ได้รับอนุญาต

ให้เข้าร่วมในการทัศนศึกษา

ระเบียบการรับประทานอาหารกลางวัน
นักเรียนทุกคนควรยืนเข้าแถว เพื่อเข้าคิวรับอาหาร ยกเว้น เมื่อนักเรียนได้รับอนุญาตให้บริการตัวเอง
นักเรียนทุกคนต้องรับประทานอาหารอย่างสุภาพ และเสร็จเรียบร้อยเมื่อเสียงกริ่งดังขึ้น หลังรับประทานอาหาร
กลางวันแล้ว นักเรียนทุกคนควรนาจานอาหารไปเก็บให้เรียบร้อยในบริเวณที่จัดเตรียมไว้ให้ ไม่อนุญาตให้นักเรียน
ทุกคนอยู่ในห้องเรียนระหว่างเวลาอาหารกลางวันโดยไม่มีคุณครูดูแล

บริเวณทางเดิน
นักเรียนไม่ควรอยู่ในบริเวณทางเดินของตึกในช่วงเวลาก่อนเวลาเรียน เวลาพัก เวลาอาหารกลางวัน และ
เวลาหลังเลิกเรียน

สนามเด็กเล่น / กฏระเบียบในเวลาพัก
 ในโรงเรียน นักเรียนต้องทิ้งขยะในถังขยะที่จัดเตรียมไว้ให้
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ห้ามโยนหรือเตะลูกฟุตบอลหรือลูกบาสเกตบอลออกนอกสนามฟุตบอลหรือสนามบาสเกตบอล
ห้ามนักเรียนปีนต้นไม้ในบริเวณโรงเรียน
ห้ามนักเรียนปีนรั้วโรงเรียน
นักเรียนต้องใช้อุปกรณ์หรือเล่นเครื่องเล่นใดๆในโรงเรียนให้ถูกต้องตามประเภทของอุปกรณ์และเครื่องเล่น
นั้นๆ
 ในระหว่างเวลาพัก นักเรียนไม่ควรเล่นกีฬาที่มีการแตะต้องตัวกันในบริเวณสนามเด็กเล่น รวมไปถึงการ
ผลักกันหรือกระโดดใส่กัน
 ไม่อนุญาตให้นักเรียนอยู่ในห้องเรียนในเวลาพัก ยกเว้นได้รับอนุญาต
 โรงเรียนขอสงวนสิทธิให้สนามเด็กเล่นของชั้นอนุบาลเป็นสนามเด็กเล่นของนักเรียนชั้นอนุบาลเท่านั้น
และไม่อนุญาตให้นักเรียนเกรด 1 – 12 เล่นในสนามเด็กเล่นดังกล่าวในทุกเวลา

การพูดไทยในห้องเรียน
ในขณะที่นักเรียนกาลังเรียนภาษาที่สอง นักเรียนควรจะฝึกพูดภาษานั้นๆ นักเรียนต้องไม่พูดภาษาไทยใน
ชั้นเรียนที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากครู ขณะเรียนภาษาที่สอง ครูจะห้ามไม่ให้นักเรียนพูด
ภาษาไทยในห้องเรียนตามกฏของโรงเรียน ดังนั้น นักเรียนต้องปฏิบัติตามกฏระเบียบของโรงเรียน

ทรัพย์สินส่วนตัว
ทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบต่อการเสียหาย หรือ สูญหายของทรัพย์สินใดๆก็ตามที่นักเรียน หรือผู้ปกครอง
นามาจากบ้าน นักเรียนทุกคนควรหลีกเลี่ยงการนาสิ่งของมีค่ามาที่โรงเรียน ทางฝ่ายปกครองมีสิทธิในการสุ่มค้น
ล็อคเกอร์และกระเป๋า และในการลงโทษนักเรียนตามเห็นสมควร

อุปกรณ์สื่อสารต่างๆ
นักเรียนต้องไม่นาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์มือถือ ไอแพด และเครื่องเล่นเกมส์แบบพกพา มา
ใช้ให้ครูเห็น และเปิดเสียงอุปกรณ์ให้ดังในห้องเรียน
- สาหรับนักเรียนเกรด 1-6 ห้ามนักเรียนใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในช่วงเวลา 8.30 – 15.40 น. หากโรงเรียน
ตรวจพบว่า มีการใช้อุปกรณ์ดังกล่าวในเวลาที่ไม่เหมาะสม อุปกรณ์นั้นจะถูกยึดไว้ ระยะเวลาในการยึด
อุปกรณ์จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของครู
-

การโกง หรื อ คัดลอกงาน
หากมีการโกงหรือคัดลอกใดๆเกิดขึ้นในการสอบ หรือ ในงานการบ้านต่างๆ นักเรียนจะได้รับคะแนน 0
ทันทีสาหรับงานนั้นๆ หรือ ข้อสอบนั้นๆ และจะมีการโทรศัพท์แจ้งไปทางบ้าน หากนักเรียนมีการกระทาผิดซ้า
หรือขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในขณะที่เกิดการคัดลอกงาน นักเรียนจะถูกดาเนินการลงโทษ หรือ อาจถูกไล่ออกจาก
โรงเรียน
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การคัดลอกงานคือ การดาเนินการนางานของผู้อื่นมานาเสนอให้เป็นงานของตัวเอง เช่น งานทางการ
ประพันธ์ งานด้านศิลปะ หรืองานด้านดนตรี (ข้อมูลจากสารานุกรมหนังสือโลก) ตัวอย่าง เช่น นักเรียนคนหนึ่งได้
ทาการลอกข้อมูลจากหนังสืออ้างอิง โดยไม่ได้ดาเนินการทางเอกสารอย่างถูกต้อง ถือเป็นการลอกเลียน ผลที่ตามมา
ของการลอกเลียนเทียบเท่าการโกงตามรายละเอียดที่กล่าวมาแล้ว

มาตรการทางวินัย
เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนจะร่วมมือกับผู้ปกครอง เพื่อแก้ไขปัญหาด้านความประพฤติตามมาตรการดังนี้
- ครูจะตั้งกฏระเบียบของห้องเรียน และปฏิบัติตามกฏระเบียบนั้นๆ พร้อมทั้งส่งกฏระเบียบดังกล่าวให้กับ
ผู้ปกครองได้รับทราบในช่วงเริ่มต้นปีการศึกษาใหม่
- ฝ่ายปกครองของโรงเรียนจะเป็นผู้ดาเนินการสาหรับการฝ่าฝืนกฏระเบียบอย่างรุนแรง การฝ่าฝืนกฏ
ระเบียบ เช่น การประพฤติที่ไม่เคารพพระผู้เป็นเจ้า การตั้งใจทาลายทรัพย์สินของโรงเรียน ทรัพย์สินของ
นักเรียนคนอื่น หรือของเจ้าหน้าที่ การทุจริต การโกหก การต่อสู้กัน การแสดงความไม่เคารพต่อเจ้าหน้าที่
ของโรงเรียน การขโมยของ การหนีเรียน การแสดงความรักในลักษณะที่ไม่เหมาะสมต่อสาธารณชนใน
บริเวณโรงเรียน การดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ การเสพยา หรือการฝ่าฝืนที่ไม่รุนแรงแต่ทาเป็นนิสัย (เช่น
การคุยกันหรือการส่งเสียงดัง)
- ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าเล่าเรียน หากนักเรียนถูกพักการเรียนในช่วงเวลาที่เหลือของภาค
การศึกษา หรือของปีการศึกษา
- ในกรณีที่นักเรียนทาผิดวินัยและก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของโรงเรียน นักเรียนจะต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสถานที่และอุปกรณ์ของโรงเรียน และจะต้องชดใช้ค่าเสียหายใน
การเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ และรับโทษทางวินัย (ฝ่ายบริหารของโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ที่จะเก็บสมุดรายงาน
ผลการเรียนของนักเรียนไว้ ในกรณีทนี่ ักเรียนยังไม่ชาระค่าเสียหายในการเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่อย่างครบถ้วน
ให้กับทางโรงเรียน)

กฏระเบียบของโรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา
นอกเหนือจากข้อแนะนาต่างๆ ที่ได้กล่าวมาข้างต้น นักเรียนของโรงเรียนจะต้องปฏิบัติดังนี้
1. นักเรียนทุกระดับชั้นจะต้องเข้าเรียน ตรงตามเวลาที่กาหนด ตั้งใจเรียน และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ
ของชั้นเรียน
2. นักเรียนจะต้องเคารพ และมีเจตนาดีต่อนักเรียนด้วยกันเอง และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน
3. นักเรียนควรและปฏิบัติตามกฎระเบียบของห้องเรียน และสถานที่ต่างๆ ของโรงเรียน เช่น ห้องสมุด
สานักงานธุรการของโรงเรียน สนามเด็กเล่น และโรงอาหาร
4. ปฎิบัติตนตามกฎระเบียบการแต่งกายของโรงเรียน
5. ในระหว่างทีน่ ักเรียนอยูใ่ นโรงเรียน นักเรียนควรอยู่ในห้องเรียน โรงอาหาร หรือสนามเด็กเล่น ตามเวลา
ที่โรงเรียนกาหนด หากนักเรียนจะไปนอกบริเวณดังกล่าว นักเรียนจะต้องได้รับอนุญาต หรือได้รับการติดตามโดย
ครู หรือเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน
6. นักเรียนควรเคารพสถานที่ และรักษาทรัพย์สมบัติของโรงเรียนให้อยู่ในสภาพดี และใช้อุปกรณ์ให้
ถูกต้องตามวัตถุประสงค์
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7. ในช่วงเวลาเรียน 8.30 – 15.30 น. ห้ามนักเรียนระดับ เกรด 1 – 12 ใช้โทรศัพท์ เครื่องมือสื่อสารและ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
8. นักเรียนควรมีพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อเพศตรงข้าม และห้ามแสดงความรักที่มีซึ่งกันและกันต่อหน้า
สาธารณชนในบริเวณโรงเรียน
9. ห้ามนาเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ หรือผลิตภัณฑ์ยาสูบ หรือสารเสพติดที่ผิดกฎหมายเข้ามาในโรงเรียน
10.ห้ามข่มขู่และใช้กาลังต่อผู้อื่นในโรงเรียน
โรงเรี ยนมีความคาดหวังต่ อไปนี ้ หากนักเรี ยนไม่ สามารถปฏิ บัติตามข้ อ
ความคาดหวัง
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10

ผลที่ตามมา
กรุณาอ่านหัวข้อ “การเข้าชั้นเรียน” ในหน้า 8
กรุณาอ่านหัวข้อ “กฏระเบียบของห้องเรียน”
กรุณาอ่านหัวข้อ “กฏระเบียบของห้องเรียน / ของบริเวณที่ระบุ”
กรุณาอ่านหัวข้อ “การแต่งกาย” หากนักเรียนไม่แต่งกายให้ถูกต้องตามกฏระเบียบของโรงเรียน
ผู้ปกครองจะได้รับแจ้งจากทางโรงเรียน และทางโรงเรียนจะจัดเครื่องแต่งกายที่เหมาะสมให้กับ
นักเรียน การฝ่าฝืนกฏระเบียบซ้าๆ กัน นักเรียนจะถูกลงโทษสูงสุด
กรุณาอ่านหัวข้อ “นโยบายทางวินัยของฝ่ายปกครอง”
กรุณาอ่านหัวข้อ “มาตรการทางวินัยจากฝ่ายปกครอง” นักเรียนจะต้องรับผิดชอบจ่ายค่าเสียหาย
สาหรับทรัพย์สินของโรงเรียนที่ถูกทาลายไป
กรุณาอ่านหัวข้อ “อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์” (หน้า 13 )
กรุณาอ่านหัวข้อ “นโยบายทางวินัยของฝ่ายปกครอง”
กรุณาอ่านหัวข้อ “การถูกพักการเรียน และการถูกทาโทษด้วยการไล่ออก”
กรุณาอ่านหัวข้อ “นโยบายทางวินัยของฝ่ายปกครอง” นักเรียนอาจจะถูกลงโทษด้วยการพักการ
เรียนทันที หรือถูกไล่ออก

หมายเหตุ การฝ่าฝืนกฏระเบียบทางวินัยขั้นรุนแรง หรือซ้าๆ ในกรณีใดๆก็ตาม อาจจะได้รับมาตรการทางวินัยจาก
ฝ่ายปกครองของโรงเรียน ดังนี้

กฏระเบียบในห้ องเรียน
กฏระเบียบในห้องเรียนนี้ถูกกาหนดขึ้นโดยครูผู้สอน ครูจะแจ้งให้ท่านผู้ปกครองและนักเรียนทราบ
ภายในสัปดาห์แรกของการเปิดเรียน

นโยบายทางวินัยของฝ่ ายปกครอง
การฝ่าฝืนครั้งแรก: การลงโทษโดยการกักบริเวณ ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบทางโทรศพท์
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การฝ่าฝืนครั้งที่สอง: การลงโทษโดยการกักบริเวณ ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ และขอเชิญผู้ปกครองมา
พบ
การฝ่าฝืนครั้งที่สาม: ทางโรงเรียนจะแจ้งผู้ปกครอง, พักการเรียน เชิญผู้ปกครองเข้าพบ และเซ็นต์สัญญาเกี่ยวกับ
ความประพฤติ
การฝ่าฝืนครั้งที่ส:ี่ ดาเนินการตามสัญญาเกี่ยวกับความประพฤติ นักเรียนอาจจะถูกไล่ออก

กฏระเบียบด้ านการปกครอง
การกักบริเวณ ฝ่ายปกครองของโรงเรียนจะมีการลงโทษนักเรียนด้วยการกักบริเวณในช่วงหลังโรงเรียนเลิกทุกวัน
พฤหัสบดี ในช่วงเวลาระหว่าง 15.40-16.40 น.
o นักเรียนจะได้รับการดูแลอยูใ่ นห้องเรียน นักเรียนจะต้องไม่ส่งเสียงดัง ห้ามทากิจกรรมอื่น
นักเรียนจะไม่ได้รับอนุญาตให้ออกนอกห้องในช่วงเวลาดังกล่าว
o โรงเรียนจะมีแบบฟอร์มการกักบริเวณส่งให้ท่านผู้ปกครองเซ็นชื่อ และส่งคืนโรงเรียนในวันรุ่งขึ้น
 การแจ้งผู้ปกครอง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ จะติดต่อผู้ปกครองทางโทรศัพท์ในวันที่มีการฝ่าฝืนกฎ และเมื่อ
ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลรับทราบแล้วจะต้องว่ากล่าวตักเตือนบุตรหลานของท่าน
 การเรียกพบผู้ปกครอง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ จะติดต่อผู้ปกครองหรือผู้ดูแลทางโทรศัพท์ และจัดให้มีการ
พบกันระหว่างครูกับผู้ปกครองในช่วงเวลาหลังโรงเรียนเลิก เพื่อปรึกษากันถึงความประพฤติของนักเรียน
ในการเรียกพบดังกล่าว เป็นการประชุมระหว่าง ผู้ปกครองหรือผู้ดูแล นักเรียน ครูของนักเรียนที่ทาการฝ่า
ฝืนกฏ และฝ่ายบริหารของโรงเรียน
 การพักการเรียนในโรงเรียน : การพักการเรียนในโรงเรียนเป็นเวลา 1 วัน (หรือช่วงเวลาที่กาหนด) นักเรียน
จะไม่ได้เข้าร่วมชั้นเรียนและกิจกรรมตามปกติ นักเรียนจะต้องทางานที่ถูกมอบหมายอย่างเงียบๆในห้องที่
ควบคุมดูแลโดยครูหรือฝ่ายปกครอง (งานที่มอบหมายอาจเป็นงานด้านบริการในโรงเรียน) นักเรียนจะ
รับประทานอาหารกลางวันคนเดียวในห้องพักการเรียน และสามารถเข้าห้องน้าได้ตามต้องการ ในวันพัก
การเรียน นักเรียนจะได้รับคะแนนการบ้าน / งานในห้องเรียน เป็น “0” อย่างไรก็ดี นักเรียนสามารถทาบท
ทดสอบชดเชยได้
 สัญญาเกี่ยวกับความประพฤติ สัญญาเกี่ยวกับความประพฤติ คือ เอกสารที่ลงนามโดยผู้ปกครองหรือผู้ดูแล
และนักเรียนที่ทาผิดกฎ จุดประสงค์ของการเซ็นเอกสารนี้คือ เพื่อเป็นการแนะแนวทางด้านความประพฤติ
ของนักเรียนคนนั้นๆ สัญญานี้จะถูกเขียนขึ้นมาเป็นกรณีๆไป การทาผิดสัญญาดังกล่าวอาจมีผลทาให้ถูก
ไล่ออก
 การพักการเรียน : การพักการเรียนคือ เวลา 1 วันที่นักเรียนจะถูกส่งออกจากโรงเรียนให้กลับบ้านหลังจากฝ่า
ฝืนกฎอย่างร้ายแรงตามที่อธิบายไว้ข้างต้น นักเรียนจะได้รับคะแนน ‘0’ สาหรับงานชิ้นที่กาหนดส่งในวัน
พักการเรียน (เช่น ข้อสอบ, สอบย่อยและงานโครงการหลักต่างๆ)
 การไล่ออก การไล่ออกคือ การคัดรายชื่อออกจากโรงเรียน เหตุผลของการไล่ออกจะถูกระบุไว้ในใบ
แสดงผลการเรียนซึ่งนักเรียนจะต้องใช้ยื่นสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนใหม่
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