
 

 

 

ระเบียบโรงเรียนราชวินิตบางแคปานข า 
ว่าด้วยการก าหนดความประพฤติ การลงโทษ และการแก้ไขความประพฤตินักเรียน  พ.ศ.๒๕๖๒ 

 

  อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๒  กฎกระทรวงศึกษาธิการ การก าหนดความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๔๘  และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา  พ.ศ.๒๕๔๘  โรงเรียนราชวินิต 

บางแคปานข า จึงออกระเบียบโรงเรียนราชวินิตบางแคปานข า ว่าด้วยการก าหนดความประพฤติ การลงโทษ  และการแก้ไข

ความประพฤตินักเรียน  พ.ศ.๒๕๖๒  เพ่ือเป็นการป้องกัน ดูแล แก้ไขพฤติกรรมนักเรียนโรงเรียนราชวินิตบางแคปานข า  

ให้เหมาะสมกับสภาพของนักเรียน  และป้องกันการล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพระหว่างนักเรียนโรงเรียนราชวินิตบางแคปานข า   

จึงวางระเบียบไว้ดังนี้ 

 

หมวดที ่๑ 
บททั่วไป 

 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบโรงเรียนราชวินิตบางแคปานข า  ว่าด้วยการก าหนดความประพฤติ การลงโทษ 

และการแกไ้ขความประพฤตินักเรียน  พ.ศ.๒๕๖๒” 

 ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่ “บัดนี”้ เป็นต้นไป 

 ข้อ ๓  บรรดาระเบียบหรือข้อบังคับหรือค าสั่งอื่นใดในส่วนที่ก าหนดไว้แล้ว   หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้

ระเบียบนี้แทน 

 ข้อ ๔ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับนักเรียนในภาคการศึกษาตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  หรือนักเรียน  

ในภาคการศึกษาตามโครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน 

 ข้อ ๕ ในระเบียบนี้ค าว่า 

  “นักเรียน” หมายถึง นักเรียนโรงเรียนราชวินิตบางแคปานข า ที่อยู่ระหว่างการศึกษาในระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ – ม.๓) และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ –ม.๖) ในหลักสูตรหรือโครงการต่าง ๆ ของ

โรงเรียนราชวินิตบางแคปานข า    

  “ผู้อ านวยการ” หมายถึง ข้าราชการครูผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนราชวินิตบางแคปานข า 

 “ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล(ฝ่ายกิจการนักเรียน)” หมายถึง ข้าราชการครูผู้ได้รับ 

การแต่งตั้งให้ท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล(ฝ่ายกิจการนักเรียน)โรงเรียนราชวินิตบางแคปานข า 



  “หัวหน้าระดับชั้น” หมายถึงข้าราชการครูผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งให้ท าหน้าที่หัวหน้าระดับชั้น  

 ในโรงเรียนราชวินิตบางแคปานข า 

  “คณะกรรมการพิจารณาบทลงโทษ” หมายถึง คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล(ฝ่ายกิจการนักเรียน) 

ที่ได้รับการแต่งตั้ง 

  “ผู้ปกครอง” หมายถึง ผู้ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ปกครองไว้กับโรงเรียน ซึ่งอาจเป็น บิดา มารดา ผู้อนุบาล  

ผู้รับบุตรบุญธรรม และผู้ปกครองตาม ประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ และให้หมายความรวมถึง พ่อเลี้ยง แม่เลี้ยง  

ผู้ปกครองสวัสดิภาพ นายจ้าง ตลอดจนบุคคลอ่ืน ซึ่งรับเด็กไว้ในความอุปการะเลี้ยงดู หรือเด็กอาศัยอยู่ด้วย  
  “ความประพฤติ” หมายถึง การปฏิบัติตนหรือการกระท าตนตามระเบียบวินัยข้อบังคับของสถานศึกษา  

มีจรรยามารยาทตามแบบวัฒนธรรมประเพณีไทยที่ดีงาม 

“การกระท าผิด”  หมายถึง  การที่นักเรียนประพฤติผิด หรือฝ่าฝืนระเบียบโรงเรียนราชวินิตบางแคปานข า 

ว่าด้วยวินัยและความประพฤตินักเรียน  และระเบียบโรงเรียนราชวินิตบางแคปานข า ว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งกายของ

นักเรียน 

“การลงโทษ”  หมายถึง การลงโทษนักเรียนที่กระท าผิด มีความมุ่งหมายเพ่ือการอบรมสั่งสอน 

โดยการ ว่ากล่าวตักเตือน ท าทัณฑ์บน ตัดคะแนนความประพฤติ ท ากิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ส าหรับนักเรียนที่

กระท าความผิดหรือฝ่าฝืนระเบียบโรงเรียนราชวินิตบางแคปานข า ว่าด้วยวินัยและความประพฤตินักเรียน  และระเบียบ

โรงเรียนราชวินิตบางแคปานข า ว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งกายของนักเรียน 

  “การแก้ไขความประพฤติ” หมายถึง การแก้ไขความประพฤตินักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน   

โดยการท ากิจกรรมที่โรงเรียนก าหนด  การเข้าค่ายเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  การบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์   

เมื่อคณะกรรมการมีมติให้ผ่าน จึงจะผ่านเกณฑ์การประเมิน 

  “คะแนนความประพฤติ” หมายถึง เกณฑ์ในการก าหนดระดับการลงโทษตัดคะแนนพฤติกรรม หรือการ 

เพ่ิมคะแนนพฤติกรรมของนักเรียน 

 

 

หมวดที ่๒ 
การก าหนดลงโทษนักเรียนและการพิจารณาตัดหรือเพิ่มคะแนนความประพฤตินักเรียน 

 ข้อ ๖ ให้มีคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล(ฝ่ายกิจการนักเรียน)  เพ่ือควบคุมความประพฤติของนักเรียน

พิจารณาการลงโทษและรายงานผลการพิจารณาการลงโทษเสนอ ต่อผู้อ านวยการโรงเรียน  ประกอบด้วยผู้ช่วยผู้อ านวยการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล(ฝ่ายกิจการนักเรียน)เป็นประธานกรรมการ  หัวหน้างานระเบียบวินัยนักเรียนเป็นรองประธาน

กรรมการ  หัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษาเป็นกรรมการ  หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นกรรมการและ

เลขานุการ  โดยหัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้แต่งตั้ง 



 ข้อ ๗ ให้ตัดหรือเพ่ิมคะแนนความประพฤตินักเรียน  เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงชัดแจ้งว่านักเรียนได้กระท าความผิด

หรือได้ท าความดี  และให้บันทึกการตัดหรือเพ่ิมคะแนนความประพฤติไว้ เป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้งที่กระท า   

โดยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตัดหรือเพ่ิมคะแนนความประพฤติให้ปฏิบัติดังนี้ 

ข้อ ๘ รายการพฤติกรรมท่ีถูกตัดคะแนนความประพฤติ 
นักเรียนทุกคนมีคะแนนพฤติกรรม ๑๐๐ คะแนน ต่อปีการศึกษา 

 

หมวดที่ ๑๐๐ การเรียน 
ที ่ พฤติกรรม ตัดคะแนน การพิจารณาและวิธกีารปฏิบัต ิ

- มาโรงเรียนหลังเวลา ๐๘.๑๐ น.  ๕ 

(อัตโนมัติ) 

- มาสายครั้งท่ี ๓ แจ้งผู้ปกครองรบัทราบ    

- มาสายครั้งท่ี ๔ เชิญผู้ปกครองรบัทราบ 

เป็นลายลักษณ์อักษร  

- มาสายครั้งท่ี ๕ เป็นต้นไป หักคะแนนเพิ่มอีก 

ครั้งละ ๑๐ คะแนน ท ากิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม และแจ้งหรือเชิญผู้ปกครองทุกครั้ง 

ที่พบ แล้วแต่กรณ ี

๑๐๑ มาสายแต่ไม่เกินเวลา ๐๘.๑๐ น./  ไม่เข้าแถวเคารพธงชาติ ๓ ตักเตือน/ ๓ ครั้งขึ้นไปแจ้งผู้ปกครอง 

๑๐๒ หนีคาบเรยีน/ กิจกรรมของโรงเรยีน หรือออกนอกห้องเรียน 

โดยไม่ได้รับอนญุาตจากครูผูส้อน 

๕ ตักเตือน/ ๓ ครั้งขึ้นไปแจ้งผู้ปกครอง 

๑๐๓ ไม่ตั้งใจเรียน ก่อความร าคาญ หรอืมีพฤติกรรมทีส่่งผลกระทบต่อ 

การเรยีนการสอน 

๕ ตักเตือน/ ๓ ครั้งขึ้นไปแจ้งผู้ปกครอง 

๑๐๔ ใช้อุปกรณ์สื่อสาร เครื่องเล่นทุกชนิดในเวลาเรียน ๕ ตักเตือน/ ๓ ครั้งขึ้นไปแจ้งผู้ปกครอง 

๑๐๕ ทุจริตในการสอบ ๓๐ เชิญผู้ปกครองท าทัณฑ์บน 

 

หมวดที่ ๒๐๐ ร่างกายและการแต่งกาย 

ที ่ พฤติกรรม ตัดคะแนน การพิจารณาและวิธกีารปฏิบัต ิ

๒๐๑ ไม่แขวนบัตรประจ าตัวนักเรียนตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียน หรือไมส่แกน

บัตร เข้า – ออก โรงเรยีน 

๒ ตักเตือน/ ตัด ๒ คะแนน ต่อการพบ ๑ ครั้ง  

๒๐๒ ใช้เครื่องแต่งกายที่ผิดระเบียบโรงเรียน(เสื้อผ้า ถุงเท้า รองเท้า) หรือใช้

เครื่องแต่งกายของผู้อื่น 

๕ ตักเตือน/ ๓ ครั้งขึ้นไปแจ้งผู้ปกครอง 

๒๐๓ ไม่ใส่เสื้อซับในหรือเสื้อช้ันในสีฉูดฉาดไมเ่หมาะกับสภาพนักเรยีน ๕ ตักเตือน/ ๓ ครั้งขึ้นไปแจ้งผู้ปกครอง 

๒๐๔ ไว้ผมยาวและปล่อยผมขณะอยู่ในโรงเรียน ๕ ตักเตือน/ ๓ ครั้งขึ้นไปแจ้งผู้ปกครอง 

๒๐๕ ทรงผมผดิระเบียบโรงเรยีน/ย้อมสผีม/ ไว้หนวด เครา/ ใช้เครื่องส าอาง

หรือเครื่องประดับ/ไว้เล็บยาว ทาเล็บ ต่อเลบ็/ ใส่เลนส์ตามแฟช่ัน 

๕ ตักเตือน/ แจ้งผู้ปกครอง/ ให้แกไ้ข 



ที ่ พฤติกรรม ตัดคะแนน การพิจารณาและวิธกีารปฏิบัต ิ

๒๐๖ ทรงผมผดิระเบียบโรงเรยีนและยากต่อการแก้ไข เช่น ซอยสั้น ดัดผม   

เคลือบสผีม 

๑๐ ตักเตือน/ แจ้งผู้ปกครอง/ ให้แกไ้ข 

๒๐๗ ระเบดิหู สักตามร่างกาย ๑๕ ตักเตือน/ เชิญผู้ปกครองรับทราบพฤติกรรม/  

ให้แก้ไข 

 

หมวดที่ ๓๐๐ ความประพฤติ 
ที ่ พฤติกรรม ตัดคะแนน การพิจารณาและวิธกีารปฏิบัต ิ

๓๐๑ เชิญผู้ปกครองมาพบ แต่ไม่มาโดยไม่มเีหตผุลอันสมควร ๕ แจ้งผู้ปกครอง/ เชิญผู้ปกครอง 

๓๐๒ เจตนาไม่น าหนังสือจากโรงเรียนถึงผู้ปกครองไปให้ผูป้กครอง ๑๐ ตักเตือน/ แจ้งผู้ปกครอง 

๓๐๓ กล่าวค าหยาบ ดูหมิ่น เหยียดหยาม หมิ่นประมาท กล่าวเท็จ  หรือ

ก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาทจากถ้อยค านั้น 

๒๐ แจ้งผู้ปกครอง  

หรือเชิญผู้ปกครองรับทราบพฤติกรรม 

๓๐๔ แสดงกิริยา วาจาก้าวร้าว ไม่สภุาพต่อครูอาจารย์ บิดามารดาและ 

ผู้มีพระคุณ 

๓๐ เชิญผู้ปกครองรับทราบพฤติกรรม  

หรือเชิญผู้ปกครองท าทัณฑ์บน 

๓๐๕ กลั่นแกล้งผู้อื่นใหไ้ด้รับความอับอาย เสื่อมเสียชื่อเสียงหรือทรัพยส์ิน ๒๐ แจ้งผู้ปกครอง  

หรือเชิญผู้ปกครองรับทราบพฤติกรรม 

๓๐๖ ล้อเลยีน กลั่นแกล้ง ข่มขู่ อาฆาตเพื่อให้เกิดความกลัว หรือประสงคร์้าย ๓๐ เชิญผู้ปกครองท าทัณฑ์บน 

๓๐๗ ข่มขู่หรือใช้ก าลังเพื่อให้ผู้อื่นกระท าการใดๆเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ๓๐ เชิญผู้ปกครองท าทัณฑ์บน 

๓๐๘ อยู่ร่วมในเหตุการณ์ทะเลาะวิวาท ๑๕ แจ้งผู้ปกครอง   

หรือเชิญผู้ปกครองรับทราบพฤติกรรม 

๓๐๙ ยุยง ส่งเสริมและร่วมทะเลาะวิวาทโดยไม่มีอาวุธ ๒๐ เชิญผู้ปกครองท าทัณฑ์บน 

๓๑๐ ยุยง ส่งเสริมและร่วมทะเลาะวิวาทตั้งแต่ ๓ คนขึ้นไป และมีอาวุธ ๓๐ เชิญผู้ปกครองท าทัณฑ์บน 

๓๑๑ พกพาสิ่งของที่ใช้เป็นอาวุธได้ ๒๐ เชิญผู้ปกครองรับทราบพฤติกรรม 

๓๑๒ มีประทัด ดอกไมไ้ฟ ไว้ในครอบครอง ๑๕ แจ้งผู้ปกครอง   

หรือเชิญผู้ปกครองรับทราบพฤติกรรม 

๓๑๓ พกอาวุธ มีด ปืนหรือระเบิด ๘๐ เชิญผู้ปกครองท าทัณฑ์บน  

และท ากิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

๓๑๔ ท าร้ายร่างกายผู้อื่น ๓๐ เชิญผู้ปกครองท าทัณฑ์บน 

๓๑๕ ท าร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหสั ๘๐ เชิญผู้ปกครองท าทัณฑ์บน  

และท ากิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

๓๑๖ ท าร้ายร่างกายครูอาจารย์ บิดามารดาและผูม้ีพระคุณ ๑๐๐ เชิญผู้ปกครองท าทัณฑ์บน  

และท ากิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

๓๑๗ ก่อความไมส่งบเรยีบร้อยภายในโรงเรียน หรือยุยง ส่งเสรมิ บังคับให้

นักเรียนอ่ืนกระท าการเช่นนั้น 

๓๕ เชิญผู้ปกครองท าทัณฑ์บน 



ที ่ พฤติกรรม ตัดคะแนน การพิจารณาและวิธกีารปฏิบัต ิ

๓๑๘ ชักชวนบุคคลภายนอกมาข่มขู่หรอืก่อความไมส่งบ ๕๐ เชิญผู้ปกครองท าทัณฑ์บน 

๓๑๙ ชักชวนบุคคลภายนอกมาข่มขู่หรอืก่อความไมส่งบและมีการท าร้าย

ร่างกาย 

๘๐ เชิญผู้ปกครองท าทัณฑ์บน  

และท ากิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

๓๒๐ ออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไมไ่ดร้ับอนุญาต/ ไมเ่ข้า - ออกโรงเรียนใน

ทางเข้า - ออก 

๒๐ แจ้งผู้ปกครอง   

หรือเชิญผู้ปกครองรับทราบพฤติกรรม 

 

หมวดที่ ๔๐๐ ความผิดเกี่ยวกับการแอบอ้าง ปลอมแปลง เจตนาไม่กระท าหรือเกี่ยวกับอัตลักษณ์บุคคลและสื่อสังคม 
ที ่ พฤติกรรม ตัดคะแนน การพิจารณาและวิธกีารปฏิบัต ิ

๔๐๑ ชักจงูบุคคลภายนอกเข้ามาในโรงเรียน  

หรือให้เครื่องแบบนักเรียนแก่บุคคลภายนอกสวมใส่ 

๒๐ เชิญผู้ปกครองรับทราบพฤติกรรม 

๔๐๒ แอบอ้างผู้อื่นเป็นผู้ปกครอง ๒๐ เชิญผู้ปกครองรับทราบพฤติกรรม 

๔๐๓ ปลอมแปลงเอกสารของโรงเรียนหรือลายมือช่ือของผู้อื่น ๓๕ เชิญผู้ปกครองท าทัณฑ์บน 

๔๐๔ แสดงความเห็นในแง่ลบ ทะเลาะววิาท ด่าทอ ท้าทาย ในสื่อสังคม ๒๐ เชิญผู้ปกครองรับทราบพฤติกรรม 

๔๐๕ ถ่ายภาพ คลิป หรือวิดิโอ/ หรือน าออกเผยแพร่ น าความ 

เสื่อมเสียมาสูผู่้อื่นและโรงเรียน 

๕๐ เชิญผู้ปกครองท าทัณฑ์บน 

และท ากิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

๔๐๖ แอบอ้างช่ือเสียงของโรงเรียนหรือบุคลากร/ ใช้อัตลักษณ์ของบุคคลอื่น ๓๕ เชิญผู้ปกครองท าทัณฑ์บน 

 

หมวดที่ ๕๐๐ ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สิน 

ที ่ พฤติกรรม ตัดคะแนน การพิจารณาและวิธีการปฏิบัต ิ

๕๐๑ ลักทรัพย์ ยักยอกทรัพย์หรือสมรู้รว่มคิดในการลักทรัพย์ หรือท าให้

ทรัพย์สินของผู้อื่นและของโรงเรยีนได้รับความเสียหาย 

๔๕ เชิญผู้ปกครองท าทัณฑ์บน 

และท ากิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

๕๐๒ ข่มขู่รีดไถกรรโชกทรัพย ์ ๒๕ เชิญผู้ปกครองท าทัณฑ์บน 

และท ากิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

 

หมวดที่ ๖๐๐ ความผิดเกี่ยวกับอบายมุข สารอันตรายและสิ่งเสพติด 

ที ่ พฤติกรรม ตัดคะแนน การพิจารณาและวิธกีารปฏิบัต ิ

๖๐๑ มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการพนันไว้ในครอบครอง ๒๕ เชิญผู้ปกครองท าทัณฑ์บน 

และท ากิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

๖๐๒ เล่นการพนัน อยูร่่วมในวงพนัน หรืออยู่ในเหตุการณ ์ ๓๐ เชิญผู้ปกครองท าทัณฑ์บน 

และท ากิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

๖๐๓ รับฝาก จ าหนา่ยจ่ายแจก สูบ ชักชวนเพ่ือนให้สูบบุหรี่ มีส่วนร่วมในการ

สูบบุหรี่หรือมีบุหรี่ไว้ในครอบครอง 

๔๐ เชิญผู้ปกครองท าทัณฑ์บน 

และท ากิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 



ที ่ พฤติกรรม ตัดคะแนน การพิจารณาและวิธีการปฏิบัต ิ

๖๐๔ ดื่มสรุา สิ่งมึนเมา หรือเครื่องดื่มทีม่ีแอลกอฮอล์/ หรือมีไว้ในครอบครอง 

 

๔๐ เชิญผู้ปกครองท าทัณฑ์บน 

และท ากิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

๖๐๕ รับฝาก จ าหนา่ยจ่ายแจก มีส่วนรว่มในการดื่ม หรือชักชวนผู้อื่นให้ดื่มสุรา 

สิ่งมึนเมา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์/ หรือเกิดอาการมึนเมา 

๔๐ เชิญผู้ปกครองท าทัณฑ์บน 

และท ากิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

๖๐๖ เสพหรือรับประทานยาที่มีฤทธิ์กลอ่มประสาท หรือใช้ยาในทางที่ผิด ๔๐ เชิญผู้ปกครองท าทัณฑ์บน 

และท ากิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

๖๐๗ มีอุปกรณ์ในการเสพสารเสพตดิ ๖๐ เชิญผู้ปกครองท าทัณฑ์บน 

และท ากิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

หรือด าเนินคดีตามกฎหมาย 

๖๐๘ เสพสารเสพติด  หรือมีสารเสพติดในครอบครอง ๑๐๐ เชิญผู้ปกครองท าทัณฑ์บน  

และท ากิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

หรือด าเนินคดีตามกฎหมาย 

๖๐๙ จ าหน่าย จ่าย แจก สารเสพตดิ ๑๐๐ เชิญผู้ปกครองท าทัณฑ์บน  

และท ากิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

หรือด าเนินคดีตามกฎหมาย 

๖๑๐ ดู อ่าน มีสื่อลามกอนาจารทุกประเภทไว้ในครอบครองหรือเผยแพร่ ๔๐ เชิญผู้ปกครองท าทัณฑ์บน 

และท ากิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

๖๑๑ แสดงออกซึ่งกิริยาอาการของความพึงพอใจทางเพศ เช่น จับมือ โอบไหล ่ ๓๐ เชิญผู้ปกครองรับทราบพฤติกรรม 

และท ากิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

๖๑๒ กระท าอนาจาร ๔๐ เชิญผู้ปกครองท าทัณฑ์บน 

และท ากิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

๖๑๓ แสดงพฤติกรรมในทางชู้สาวอย่างชัดเจนเช่น การหอมแกม้ กอดจูบ นั่งตัก 

ลูบไล้ ท้ังในเพศเดียวกันและต่างเพศ 

๕๐ เชิญผู้ปกครองท าทัณฑ์บน 

และท ากิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

๖๑๔ มีเพศสมัพันธ์ทั้งในเพศเดียวกันและต่างเพศในสถานศึกษา ๑๐๐ เชิญผู้ปกครองท าทัณฑ์บน  

และท ากิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

๖๑๕ เป็นผู้จัดหา ผู้ค้า ล่อลวง บังคับขืนใจให้เกิดการการค้าประเวณี  ๑๐๐ เชิญผู้ปกครองท าทัณฑ์บน  

และท ากิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

หรือด าเนินคดีตามกฎหมาย 

๖๑๖ ถูกจับกุมในข้อหาร้ายแรง หรือถูกด าเนินคดตีามกฎหมายอาญา ๑๐๐ เชิญผู้ปกครองท าทัณฑ์บน  

และท ากิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

หรือด าเนินคดีตามกฎหมาย 

 

 



หมวดที่ ๗๐๐ ความผิดอ่ืน ๆ 

ที ่ พฤติกรรม ตัดคะแนน การพิจารณาและวิธกีารปฏิบัต ิ

๗๐๑ น าอาหาร เครื่องดื่ม หรือขนมขึ้นมาบนอาคารเรียน ๕ ตักเตือน/ ๓ ครั้งขึ้นไปแจ้งผู้ปกครอง 

๗๐๒ ไม่ให้ความร่วมมือในการรักษาความสะอาดของโรงเรยีน ๕ ตักเตือน/ ๓ ครั้งขึ้นไปแจ้งผู้ปกครอง 

๗๐๓ เจตนาก่อให้เกิดความสกปรกและความไมเ่ป็นระเบียบเรียบร้อยภายใน

โรงเรียน/ ทิ้งขยะไม่ถูกท่ี 

๑๐ ตักเตือน/ ๓ ครั้งขึ้นไปแจ้งผู้ปกครอง 

๗๐๔ ท าผิดระเบียบโรงเรียนในกรณีเดมิมากกว่า ๓ ครั้ง ตัดคะแนนเพิ่มอกี  

๑๐ คะแนน  (ยกเว้นมาสายเกินเวลา ๐๘.๑๐ น.) 

๑๐ ผิดกรณีเดิมมากกว่า ๓ ครั้ง แจ้งผู้ปกครอง  

หรือเชิญผู้ปกครองท าทัณฑ์บน (แล้วแต่กรณี) 

หมายเหตุ  ใหน้ักเรียนบันทึกพฤตกิรรมทีไ่ม่พึงประสงค์ (ปค.๒)  เปน็ลายลักษณ์อักษรทุกครั้งท่ีกระท าผิด และน าส่งต่อฝ่ายกิจการนักเรียน 

 

ข้อ ๙ รายการพฤติกรรมท่ีเพิ่มคะแนนความประพฤติ  
นักเรียนที่มีคะแนนจากการท าความดีรวมตลอดปีการศึกษา มากกว่า ๑๐๐ คะแนนขึ้นไป จะได้รับการ

พิจารณาประกอบในการคัดเลือกเป็น “คนดี ศรีราชวินิต” นอกเหนือจากการคัดเลือกนักเรียนในรอบปกติ 
 

หมวดที่ ๑๐๐ ทะเบียนความดี 
ที ่ พฤติกรรม คะแนน การพิจารณาและวิธีการปฏิบัติ 

๑๐๑ เก็บสิ่งของคืนหรือประกาศหาเจ้าของโดยไม่หวังผลตอบแทน  

มูลค่าไม่เกิน ๑๐๐ บาท 

๕ เพิ่มคะแนนความประพฤต ิ

มอบเกียรติบัตร 

๑๐๒ แต่งกายถูกระเบยีบเรียบร้อยสม่ าเสมอ (ทรงผม เครื่องแต่งกาย ฯลฯ) ๕ ครูที่ปรึกษาเพิ่มคะแนน เดือนละ ๑ ครั้ง 

๑๐๓ เก็บสิ่งของคืนหรือประกาศหาเจ้าของโดยไม่หวังผลตอบแทน  

มูลค่าเกิน ๑๐๐ บาทขึ้นไป 

๑๐ เพิ่มคะแนนความประพฤต ิ

มอบเกียรติบัตร 

๑๐๔ มีจิตอาสา เต็มใจช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียน ครู หรือส่วนรวม ๕ เพิ่มคะแนนความประพฤต ิ

๑๐๕ ให้ข่าวสาร ข้อมูลทีเ่ป็นประโยชนต์่อส่วนรวม ๕ เพิ่มคะแนนความประพฤต ิ

๑๐๖ ช่วยเหลือเพื่อนหรือผู้อื่นที่ประสบปัญหา หรือเดือดร้อน ๕ เพิ่มคะแนนความประพฤต ิ

๑๐๗ เป็นตัวแทนของโรงเรียนในการเขา้ร่วมกิจกรรมตา่ง ๆ ๑๕ ครูที่ควบคุมดูแล เพิ่มคะแนนความประพฤต ิ

๑๐๘ ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ได้ผลการเรียน ๓.๕ ขึ้นไป ๒๐ ครูที่ปรึกษาเพิ่มคะแนนความประพฤติ 

๑๐๙ สร้างช่ือเสียงท่ีดีให้แกโ่รงเรยีน ในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา/จังหวัด ๓๐ ครูที่ควบคุมดูแล เพิ่มคะแนนความประพฤต ิ

๑๑๐ สร้างช่ือเสียงท่ีดีให้แกโ่รงเรยีน สูงกว่าระดับจังหวดัขึ้นไป ๕๐ ครูที่ควบคุมดูแล เพิ่มคะแนนความประพฤต ิ

หมายเหตุ  ให้นักเรียนบันทึกพฤตกิรรมอันพึงประสงค์ (ปค.๓)  เป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้งท่ีท าความด ีและน าส่งต่อฝา่ยกิจการนักเรยีน 

 

 

 

 



ข้อ ๑๐ การพิจารณาลงโทษนักเรียน แบ่งออกเป็น ๔ สถาน คือ 
  ๑๐.๑ ว่ากล่าวตักเตือน 
  ๑๐.๒ ท าทัณฑ์บน และท ากิจกรรม 
  ๑๐.๓ ตัดคะแนนความประพฤต ิ
  ๑๐.๔ ท ากิจกรรมเพ่ือให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ข้อ ๑๑ การว่ากล่าวตักเตือน ให้ใช้ในกรณีที่นักเรียนท าผิดเป็นครั้งแรกในโทษระดับที่ ๑  ให้ครูที่พบเห็นว่ากล่าว
ตักเตือน และบันทึกพฤติกรรมเป็นลายลักษณ์อักษร 

ข้อ ๑๒ การท าทัณฑ์บน และท ากิจกรรม ใช้ในกรณีนักเรียนได้รับโทษว่ากล่าวตักเตือนแล้ว ยังไม่เข็ดหลาบและ
กระท าผิดอีก การท าทัณฑ์บนให้ท าเป็นลายลักษณ์อักษรโดยมีการพิจารณาจากคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล(ฝ่าย
กิจการนักเรียน) และเชิญบิดามารดาหรือผู้ปกครองมาบันทึกรับทราบความผิด และรับรองการท าทัณฑ์บนไว้ด้วย 

ข้อ ๑๓ การท าทัณฑ์บน และท ากิจกรรม ให้ใช้กรณีที่นักเรียนกระท าความผิด ดังต่อไปนี้ 
  ๑๓.๑ เมื่อนักเรียนกระท าความผิดบ่อยครั้ง 
  ๑๓.๒ เมื่อนักเรียนกระท าความผิดครั้งแรก ในโทษระดับท่ี ๓ และระดับที่ ๔ 

ข้อ ๑๔ การลงโทษนักเรียน ด้วยการว่ากล่าวตักเตือนกับท ากิจกรรม  ให้ครูทุกคนมีอ านาจในการลงโทษตาม
ระเบียบนี้ 

ข้อ ๑๕ การตัดคะแนนความประพฤติ ให้ครูทุกคนมีอ านาจในการเสนอการลงโทษตัดคะแนนความประพฤติของ
นักเรียน โดยการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรในใบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน น าเสนอต่อกลุ่มบริหารงานบุคคล(ฝ่ายกิจการ
นักเรียน) ซ่ึงมีอ านาจในการลงโทษตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียนแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น 

ข้อ ๑๖ การท ากิจกรรมเพ่ือให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ใช้ในกรณีที่นักเรียนกระท าความผิดและถูกหักคะแนน 
ความประพฤติเกินเกณฑ์ที่ก าหนด ให้หัวหน้างานวินัยและความประพฤตินักเรียน และคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล
(ฝ่ายกิจการนักเรียน) มีอ านาจตามระเบียบนี้  ถ้านักเรียนยังกระท าผิดระเบียบของโรงเรียนอีกให้รายงานต่อผู้ช่วย
ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล(ฝ่ายกิจการนักเรียน) หรือผู้อ านวยการโรงเรียนทราบ เพ่ือสั่งการต่อไป 
หมายเหตุ  การลงโทษนักเรียนทุกครั้ง ทุกกรณี  ให้นักเรียนบันทึกรายละเอียดความผิดลงในแบบบันทึกพฤติกรรม โดยมีครู

ที่เสนอการลงโทษเป็นผู้ควบคุมดูแลนักเรียน และน าส่งกลุ่มบริหารงานบุคคล(ฝ่ายกิจการนักเรียน) 

 

ข้อ ๑๗ การก าหนดลงโทษความผิดของนักเรียน ระดับท่ี ๑  ความผิดสถานเบา  มีหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ 

๑. มาโรงเรียนสายแต่ไม่เกินเวลา ๐๘.๑๐ น./ ไม่เข้าแถวเคารพธงชาติ  (๑๐๑) 

๒. มาโรงเรียนสายหลังเวลา ๐๘.๑๐ น.  (๑๐๐) 

๓. ใช้อุปกรณ์สื่อสาร เครื่องเล่นทุกชนิดในเวลาเรียน  (๑๐๔) 

๔. ไม่แขวนบัตรประจ าตัวนักเรียนตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียน หรือไม่สแกนบัตร เข้า – ออก โรงเรียน  (๒๐๑) 

๕. ไม่ใส่เสื้อซับในหรือเสื้อชั้นในสีฉูดฉาดไม่เหมาะกับสภาพนักเรียน  (๒๐๓) 

๖. ไว้ผมยาวและปล่อยผมขณะอยู่ในโรงเรียน  (๒๐๔) 



๗. น าอาหาร เครื่องดื่ม หรือขนมขึ้นมาบนอาคารเรียน  (๗๐๑) 

๘. ไม่ให้ความร่วมมือในการรักษาความสะอาดของโรงเรียน  (๗๐๒) 

๙. เจตนาก่อให้เกิดความสกปรกและความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยภายในโรงเรียน/ ทิ้งขยะไม่ถูกที่  (๗๐๓) 
 

การพิจารณาลงโทษในความผิดระดับที่ ๑  ความผิดสถานเบา 

หมายเหตุ  หากนักเรียนกระท าผิดเกิน ๔ ครั้งข้ึนไป ให้พิจารณาลงโทษในการกระท าผิดครั้งที่ ๔ ซ้ าใหม่ 
 

ข้อ๑๘ การก าหนดลงโทษความผิดของนักเรียน ระดับท่ี ๒  ความผิดสถานกลาง  มีหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ 

๑. หนีคาบเรียน/ กิจกรรมของโรงเรียน หรือออกนอกห้องเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากครูผู้สอน  (๑๐๒) 

๒. ไม่ตั้งใจเรียน ก่อความร าคาญ หรือมีพฤติกรรมที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน  (๑๐๓) 

๓. ใช้เครื่องแต่งกายที่ผิดระเบียบโรงเรียน(เสื้อผ้า ถุงเท้า รองเท้า) หรือใช้เครื่องแต่งกายของผู้อ่ืน  (๒๐๒) 

๔. ทรงผมผิดระเบียบโรงเรียน/ ย้อมสีผม/ ไว้หนวด เครา/ ใช้เครื่องส าอางหรือเครื่องประดับ/ ไว้เล็บยาว  ทาเล็บ  

ต่อเล็บ/ ใส่เลนส์ตามแฟชั่น  (๒๐๕) 

๕. ทรงผมผิดระเบียบโรงเรียนและยากต่อการแก้ไข เช่น ซอยสั้น ดัดผม  เคลือบสีผม  (๒๐๖) 

๖. ระเบิดหู สักตามร่างกาย  (๒๐๗) 

๗. เชิญผู้ปกครองมาพบ แต่ไม่มาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  (๓๐๑) 

๘. เจตนาไม่น าหนังสือจากโรงเรียนถึงผู้ปกครองไปให้ผู้ปกครอง  (๓๐๒) 

๙. อยู่ร่วมในเหตุการณ์ทะเลาะวิวาท  (๓๐๘) 

๑๐. มีประทัด ดอกไม้ไฟ ไว้ในครอบครอง  (๓๑๒) 

๑๑. ออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต/ ไม่เข้าออกโรงเรียนในทางเข้าออก  (๓๒๐) 

การกระท าผิดครั้งที่ ๑ ว่ากล่าวตักเตือน 
บันทึกพฤติกรรมเป็นลายลักษณ์อักษร (ปค.๒)           

การกระท าผิดครั้งที่ ๒ บันทึกพฤติกรรมเป็นลายลักษณ์อักษร (ปค.๒) 
ตัดคะแนนความประพฤติ 
และแจ้งให้ผู้ปกครองรับทราบ 

การกระท าผิดครั้งที่ ๓ บันทึกพฤติกรรมเป็นลายลักษณ์อักษร (ปค.๒) 
ตัดคะแนนความประพฤติ 
แจ้งให้ผู้ปกครองรับทราบ และเชิญผู้ปกครองมาพบเพ่ือรับทราบพฤติกรรม (ปค.๘) 

การกระท าผิดครั้งที่ ๔ บันทึกพฤติกรรมเป็นลายลักษณ์อักษร (ปค.๒) 
ตัดคะแนนความประพฤติ  และตัดคะแนนกรณีกระท าผิดบ่อยครั้ง ตัดเพ่ิมอีก ๑๐ คะแนน 
แจ้งให้ผู้ปกครองรับทราบ และเชิญผู้ปกครองมาพบเพ่ือท าทัณฑ์บน (ปค.๔)                                           
และท ากิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จ านวน ๑ วัน (ปค.๙) 



การพิจารณาลงโทษในความผิดระดับที่ ๒  ความผิดสถานกลาง 

หมายเหตุ  หากนักเรียนกระท าผิดเกิน ๔ ครั้งข้ึนไป ให้พิจารณาลงโทษในการกระท าผิดครั้งที่ ๔ ซ้ าใหม่ 
 

ข้อ ๑๙ การก าหนดลงโทษความผิดของนักเรียน ระดับท่ี ๓  ความผิดสถานหนัก  มีหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ 

๑. กล่าวค าหยาบ ดูหมิ่น เหยียดหยาม หมิ่นประมาท กล่าวเท็จ  หรือก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท จากถ้อยค านั้น  

(๓๐๓) 

๒. กลั่นแกล้งผู้อื่นให้ได้รับความอับอาย เสื่อมเสียชื่อเสียงหรือทรัพย์สิน  (๓๐๕) 

๓. ล้อเลียน กลั่นแกล้ง ข่มขู่ อาฆาตเพ่ือให้เกิดความกลัว หรือประสงค์ร้าย  (๓๐๖) 

๔. ข่มขู่หรือใช้ก าลังเพ่ือให้ผู้อื่นกระท าการใด ๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง  (๓๐๗) 

๕. ยุยง ส่งเสริมและร่วมทะเลาะวิวาทโดยไม่มีอาวุธ  (๓๐๙) 

๖. พกพาสิ่งของที่ใช้เป็นอาวุธได้  (๓๑๑) 

๗. ท าร้ายร่างกายผู้อื่น  (๓๑๔) 

๘. ก่อความไม่สงบเรียบร้อยภายในโรงเรียน หรือยุยง ส่งเสริม บังคับให้นักเรียนอ่ืนกระท าการเช่นนั้น  (๓๑๗) 

๙. ชักจูงบุคคลภายนอกเข้ามาในโรงเรียน  หรือให้เครื่องแบบนักเรียนแก่บุคคลภายนอกสวมใส่  (๔๐๑) 

๑๐. แอบอ้างผู้อื่นเป็นผู้ปกครอง  (๔๐๒) 

๑๑. ปลอมแปลงเอกสารของโรงเรียนหรือลายมือชื่อของผู้อื่น  (๔๐๓) 

๑๒. แสดงความเห็นในแง่ลบ ทะเลาะวิวาท ด่าทอ ท้าทาย ในสื่อสังคม  (๔๐๔) 

การกระท าผิดครั้งที่ ๑ บันทึกพฤติกรรมเป็นลายลักษณ์อักษร (ปค.๒) 
ตัดคะแนนความประพฤติ 
แจ้งให้ผู้ปกครองรับทราบ 

การกระท าผิดครั้งที่ ๒ บันทึกพฤติกรรมเป็นลายลักษณ์อักษร (ปค.๒) 
ตัดคะแนนความประพฤติ 
แจ้งให้ผู้ปกครองรับทราบ และเชิญผู้ปกครองมาพบเพ่ือรับทราบพฤติกรรม (ปค.๘) 

การกระท าผิดครั้งที่ ๓ บันทึกพฤติกรรมเป็นลายลักษณ์อักษร (ปค.๒) 
ตัดคะแนนความประพฤติ  และตัดคะแนนกรณีกระท าผิดบ่อยครั้ง ตัดเพ่ิมอีก ๑๐ คะแนน 
แจ้งให้ผู้ปกครองรับทราบ และเชิญผู้ปกครองมาพบเพ่ือท าทัณฑ์บน (ปค.๔)   
และท ากิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จ านวน ๑ วัน (ปค.๙) 

การกระท าผิดครั้งที่ ๔ บันทึกพฤติกรรมเป็นลายลักษณ์อักษร (ปค.๒) 
ตัดคะแนนความประพฤติ  และตัดคะแนนกรณีกระท าผิดบ่อยครั้ง ตัดเพ่ิมอีก ๑๐ คะแนน 
แจ้งให้ผู้ปกครองรับทราบ และเชิญผู้ปกครองมาพบเพ่ือท าทัณฑ์บน (ปค.๔) 
และท ากิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จ านวน ๓ วัน (ปค.๙) 



๑๓. มีอุปกรณ์ท่ีใช้ในการพนันไว้ในครอบครอง  (๖๐๑) 

๑๔. เล่นการพนัน อยู่ร่วมในวงพนัน หรืออยู่ในเหตุการณ์  (๖๐๒) 

๑๕. รับฝาก จ าหน่าย แจก สูบ ชักชวนเพื่อนให้สูบบุหรี่ มีส่วนร่วมในการสูบบุหรี่หรือมีไว้ในครอบครอง  (๖๐๓) 

๑๖. ดื่มสุรา สิ่งมึนเมา หรือเครื่องดื่มที่มแีอลกอฮอล์/ หรือมีไว้ในครอบครอง  (๖๐๔) 

๑๗. รับฝาก จ าหน่ายจ่ายแจก มีส่วนร่วมในการดื่ม หรือชักชวนผู้ อ่ืนให้ดื่มสุรา  สิ่งมึนเมา หรือเครื่องดื่มที่มี

แอลกอฮอล์/ หรือเกิดอาการมึนเมา  (๖๐๕) 

๑๘. เสพหรือรับประทานยาที่มีฤทธิ์กล่อมประสาท หรือใช้ยาในทางท่ีผิด  (๖๐๖) 

๑๙. ดู อ่าน มีสื่อลามกอนาจารทุกประเภทไว้ในครอบครองหรือเผยแพร่  (๖๑๐) 

๒๐. แสดงออกซ่ึงกิริยาอาการของความพึงพอใจทางเพศ เช่น จับมือ โอบไหล่  (๖๑๑) 
 

การพิจารณาลงโทษในความผิดระดับที่ ๓  ความผิดสถานหนัก 

 
 

ข้อ ๒๐ การก าหนดลงโทษความผิดของนักเรียน ระดับท่ี ๔  ความผิดร้ายแรงมาก  มีหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ 

๑. ทุจริตในการสอบ  (๑๐๕) 

๒. แสดงกิริยา วาจาก้าวร้าว ไม่สุภาพต่อครูอาจารย์ บิดามารดาและผู้มีพระคุณ  (๓๐๔) 

๓. ยุยง ส่งเสริมและร่วมทะเลาะวิวาทตั้งแต่ ๓ คนขึ้นไป หรือมีอาวุธ  (๓๑๐) 

๔. พกอาวุธ มีด ปืนหรือระเบิด  (๓๑๓) 

๕. ท าร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัส  (๓๑๕) 

๖. ท าร้ายร่างกายครูอาจารย์ บิดามารดาและผู้มีพระคุณ  (๓๑๖) 

๗. ชักชวนบุคคลภายนอกมาข่มขู่หรือก่อความไม่สงบ  (๓๑๘) 

การกระท าผิดครั้งที่ ๑ บันทึกพฤติกรรมเป็นลายลักษณ์อักษร (ปค.๒) 
ตัดคะแนนความประพฤติ 
แจ้งให้ผู้ปกครองรับทราบ และเชิญผู้ปกครองมาพบเพ่ือท าทัณฑ์บน (ปค.๔)                                           
และท ากิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จ านวน ๓ วัน (ปค.๙) 

การกระท าผิดครั้งที่ ๒ บันทึกพฤติกรรมเป็นลายลักษณ์อักษร (ปค.๒) 
ตัดคะแนนความประพฤติ และตัดคะแนนกรณีกระท าผิดบ่อยครั้ง ตัดเพ่ิมอีก ๑๐ คะแนน 
แจ้งให้ผู้ปกครองรับทราบ และเชิญผู้ปกครองมาพบเพ่ือท าทัณฑ์บน (ปค.๔) 
ท าหนังสือสัญญา (ปค.๕) 
และท ากิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จ านวน ๕ วัน (ปค.๙) 

การกระท าผิดครั้งที่ ๓ พิจารณาลงโทษในการกระท าผิดครั้งที่ ๒ ซ้ า  หรือด าเนินคดีตามกฎหมาย (แล้วแต่กรณี) 



๘. ชักชวนบุคคลภายนอกมาข่มขู่หรือก่อความไม่สงบและมีการท าร้ายร่างกาย  (๓๑๙) 

๙. ถ่ายภาพ คลิป หรือวิดิโอ/ หรือน าออกเผยแพร่ น าความเสื่อมเสียมาสู่ผู้อ่ืนและโรงเรียน  (๔๐๕) 

๑๐. แอบอ้างชื่อเสียงของโรงเรียนหรือบุคลากร/ ใช้อัตลักษณ์ของบุคคลอ่ืน  (๔๐๖) 

๑๑. ลักทรัพย์ ยักยอกทรัพย์หรือสมรู้ร่วมคิดในการลักทรัพย์ หรือท าให้ทรัพย์สินของผู้อ่ืนและของโรงเรียนได้รับ

ความเสียหาย  (๕๐๑) 

๑๒. ข่มขู่รีดไถกรรโชกทรัพย์  (๕๐๒) 

๑๓. มีอุปกรณ์ในการเสพสารเสพติด  (๖๐๗) 

๑๔. เสพสารเสพติด  หรือมีสารเสพติดในครอบครอง  (๖๐๘) 

๑๕. จ าหน่าย จ่าย แจก สารเสพติด  (๖๐๙) 

๑๖. กระท าอนาจาร  (๖๑๒) 

๑๗. แสดงพฤติกรรมในทางชู้สาวอย่างชัดเจน เช่น หอมแก้ม กอดจูบ นั่งตัก ลูบไล้ ทั้งเพศเดียวกันและต่างเพศ 

(๖๑๓) 

๑๘. มีเพศสัมพันธ์ทั้งในเพศเดียวกันและต่างเพศในสถานศึกษา  (๖๑๔) 

๑๙. เป็นผู้จัดหา ผู้ค้า ล่อลวง บังคับขืนใจให้เกิดการการค้าประเวณี  (๖๑๕) 

๒๐. ถูกจับกุมในข้อหาร้ายแรง  หรือถูกด าเนินคดีตามกฎหมายอาญา  (๖๑๖) 
 

การพิจารณาลงโทษในความผิดระดับที่ ๔  ความผิดร้ายแรงมาก 

 

 

ข้อ ๒๑ เกณฑ์การตัดและเพิ่มคะแนนความประพฤติ 

๒๑.๑ นักเรียนทุกคนจะได้รับคะแนนพฤติกรรม ๑๐๐ คะแนน เมื่อเริ่มปีการศึกษาใหม่ หากนักเรียนท าผิด

ระเบียบของโรงเรียนจะถูกตัดคะแนนความประพฤติ(ต่อครั้ง) ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด และร่วมกับมีมาตรการอ่ืน ๆ เช่น ตักเตือน 

แจ้งผู้ปกครอง เชิญผู้ปกครอง ฯลฯ 

การกระท าผิดครั้งที่ ๑ บันทึกพฤติกรรมเป็นลายลักษณ์อักษร (ปค.๒) 
ตัดคะแนนความประพฤติ   
แจ้งให้ผู้ปกครองรับทราบ และเชิญผู้ปกครองมาพบเพ่ือท าทัณฑ์บน (ปค.๔) 
ท าหนังสือสัญญา (ปค.๕) 
และท ากิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จ านวน ๕ วัน (ปค.๙) 
หรือด าเนินคดีตามกฎหมาย  หรือย้ายสถานศึกษา (แล้วแต่กรณี) 

การกระท าผิดครั้งที่ ๒ พิจารณาลงโทษในการกระท าผิดครั้งที่ ๑ ซ้ า 
และตัดคะแนนกรณีกระท าผิดบ่อยครั้ง ตัดเพ่ิมอีก ๑๐ คะแนน 
หรือด าเนินคดีตามกฎหมาย  หรือย้ายสถานศึกษา (แล้วแต่กรณี) 



  ๒๑.๒ เมื่อเสร็จสิ้นภาคเรียน  ครูที่ปรึกษาตรวจสอบรายชื่อนักเรียนผ่านในระบบแอปพลิเคชั่น D-School 

นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ มากกว่า ๕๐ คะแนนขึ้นไป จะไม่ผ่านการประเมินผลในรายวิชาหน้าที่พลเมือง และ

จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางโรงเรียนก าหนดเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและเสริมสร้างวินัย จึงจะผ่านการประเมินผล 

ในรายวิชาหน้าที่พลเมือง 

  ๒๑.๓ พฤติกรรมของนักเรียนจะถูกบันทึกไว้ตลอดช่วงชั้น (๓ ปี) และมีผลในการพิจารณานักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ให้สิทธิ์ในการสอบเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ในรอบนักเรียนโรงเรียนเดิม และการให้จบ

การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

  ๒๑.๔ นักเรียนที่มีพฤติกรรมดี หรือกระท าความดี ตามระเบียบการเพ่ิมคะแนนความประพฤตินักเรียน  

มีสิทธิ์ได้คะแนนเพิ่มตามท่ีโรงเรียนก าหนด 

  ๒๑.๕ นักเรียนที่มีคะแนนจากการท าความดีรวมตลอดปีการศึกษา มากกว่า ๑๐๐ คะแนนขึ้นไป จะได้รับ

การพิจารณาประกอบในการคัดเลือกเป็น “คนดี ศรีราชวินิต” นอกเหนือจากการคัดเลือกนักเรียนในรอบปกติ 

๒๑.๖ คะแนนที่ได้เพ่ิมจากการท าความด ี ไมส่ามารถน าไปหักล้างโทษจากการถูกตัดคะแนนความประพฤติ 

ข้อ ๒๒ อ านาจการลงโทษตัดและเพิ่มคะแนนความประพฤติ 

  ๒๒.๑ กลุ่มบริหารงานบุคคล(ฝ่ายกิจการนักเรียน) มีอ านาจในการลงโทษตัดหรือเพ่ิมคะแนนความประพฤติ

ของนักเรียนในระบบแอปพลิเคชั่น D-School แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น  โดยผ่านการพิจารณาจากครูที่เสนอการลงโทษตัดหรือ

เพ่ิมคะแนนความประพฤติ และคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล(ฝ่ายกิจการนักเรียน) อันประกอบด้วยครูที่ปรึกษาของ

นักเรียนที่ถูกตัดหรือเพ่ิมคะแนนความประพฤติ  หัวหน้าระดับชั้น  และผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคล(ฝ่ายกิจการ

นักเรียน) 

  ๒๒.๒ ครูทุกท่านสามารถเสนอการลงโทษตัดหรือเพ่ิมคะแนนความประพฤติของนักเรียน โดยการบันทึก

เป็นลายลักษณ์อักษรในใบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน (ปค.๒ และ ปค.๓)  และน าตัวนักเรียนพร้อมใบบันทึกพฤติกรรมส่งต่อ

กลุ่มบริหารงานบุคคล(ฝ่ายกิจการนักเรียน) เพ่ือด าเนินการพิจารณาลงโทษตัดหรือเพ่ิมคะแนนความประพฤติของนักเรียน

ต่อไป 

  ๒๒.๓ นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ สะสมมากกว่า ๒๕ คะแนนขึ้นไป  ให้ท าทัณฑ์บนไว้

(นอกเหนือจากการกระท าความผิดระดับที่ ๓ และระดับที่ ๔) 

 

  ๒๒.๔ การตัดหรือเพ่ิมคะแนนความประพฤติ นักเรียนจะต้องลงบันทึกพฤติกรรมเป็นลายลักษณ์อักษร 

ทุกครั้ง และน าส่งต่อกลุ่มบริหารงานบุคคล(ฝ่ายกิจการนักเรียน) เมื่อกลุ่มบริหารงานบุคคล(ฝ่ายกิจการนักเรียน) ท าการตัด

หรือเพ่ิมคะแนนความประพฤติในระบบแอปพลิเคชั่น D-School เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จะรายงานให้ครูที่ปรึกษาของ

นักเรียนที่ถูกตัดหรือเพ่ิมคะแนนความประพฤติ  และหัวหน้าระดับ รับทราบตามล าดับ 

 



๒๒.๕ เมื่อตัดหรือเพ่ิมคะแนนความประพฤตินักเรียนแล้ว ครูที่ปรึกษาต้องด าเนินการดังนี้ 

          (๑) แจ้งให้นักเรียนทราบ 

          (๒) แจ้งผู้ปกครองรับทราบด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร แล้วแต่กรณี 

          (๓) เก็บหลักฐาน ใบบันทึกพฤติกรรมการกระท าผิด  การท าความดี  การตัดหรือเพ่ิมคะแนน 

ความประพฤตทิั้งหมดไว้ในแฟ้มระบบดูแลช่วยเหลือของนักเรียน ตลอดหนึ่งช่วงชั้นของนักเรียน 

ข้อ ๒๓ การแก้ไขความประพฤติ  โดยการท ากิจกรรมเพื่อใหป้รับเปลี่ยนพฤติกรรม 

           เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติให้นักเรียนเกิดความประพฤติที่ดี  โรงเรียนราชวินิตบางแคปานข า จึงได้ก าหนด 

แนวการแก้ไขความประพฤติ  โดยการท ากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ดังนี้ 

  ๒๓.๑ เมื่อเสร็จสิ้นภาคเรียน ครูที่ปรึกษาตรวจสอบรายชื่อนักเรียนผ่านในระบบแอปพลิเคชั่น D-School 

นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ มากกว่า ๕๐ คะแนนขึ้นไป  จะไม่ผ่านการประเมินผลในรายวิชาหน้าที่พลเมือง   

ครูที่ปรึกษากวดขันให้นักเรียนติดต่อทีก่ลุ่มบริหารงานบุคคล(ฝ่ายกิจการนักเรียน) ภายในวันและเวลาที่โรงเรียนก าหนด 

  ๒๓.๒ การท ากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จ านวน ๑๒ ชั่วโมง 

(๑) นักเรียนรับใบบันทึกกิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล(ฝ่ายกิจการ

นักเรียน) และท ากิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ จ านวน ๕ ชั่วโมง โดยให้ครูที่ปรึกษาควบคุมดูแลในการท ากิจกรรม และ

มีรูปถ่ายประกอบกับรายละเอียดของกิจกรรมที่ท า พร้อมลายมือชื่อของครูที่ปรึกษา เมื่อครบจ านวนชั่วโมงตามที่ก าหนดแล้ว

ครูที่ปรึกษาน าส่งใบบันทึกกิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล(ฝ่ายกิจการนักเรียน) 

   (๒) นักเรียนเข้าค่ายเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและเสริมสร้างวินัย ภายในวันที่โรงเรียนก าหนด 

จ านวน ๑ วัน (๗ ชั่วโมง)  โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล(ฝ่ายกิจการนักเรียน) ควบคุมดูแลในการท ากิจกรรม 

๒๓.๓ เมื่อนักเรียนได้ท ากิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ครบถ้วนตามจ านวนที่ก าหนด ๑๒ ชั่วโมง 

แล้วนั้น คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล(ฝ่ายกิจการนักเรียน) จึงพิจารณาให้ผ่านเกณฑ์การประเมินผลในรายวิชาหน้าที่

พลเมือง และด าเนินการแจ้งต่อครูที่ปรึกษาให้รับทราบตามล าดับ 

๒๓.๔ กรณีอ่ืน ๆ ให้เป็นอ านาจตัดสินของคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล(ฝ่ายกิจการนักเรียน) ตั้งขึ้น 

 ข้อ ๒๔ ให้ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล(ฝ่ายกิจการนักเรียน) รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และ 

ให้มีอ านาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

   

ประกาศ  ณ  วันที่  ๕  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 

           (นายสันติพงศ ์  ชินประดิษฐ) 

            ผู้อ านวยการโรงเรียนราชวินิตบางแคปานข า 


