
 
 

ระเบียบโรงเรียนบ้านทวดทอง 
ว่าด้วยการควบคมุความประพฤตินักเรียน  พ.ศ. ๒๕๖๖ 

……………..................................................................................................................……..……………… 

  ด้วยโรงเรียนบ้านทวดทอง เห็นสมควรวางระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมประพฤตินักเรียน  
เพ่ือให้นักเรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข พัฒนาให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต จึงอาศัยระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียน  พ.ศ. ๒๕๔๘  โรงเรียนจึงก าหนดระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

หมวดที ่๑ 

บททั่วไป 
  ข้อ ๑ ระเบียบเรียกว่า  “ระเบียบโรงเรียนบ้านทวดทอง ว่าด้วยการควบคุมความประพฤตินักเรียน  
พ.ศ. ๒๕๖๖” 
  ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านทวดทอง  ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๖  เป็นต้นไป  
และให้ยกเลิกระเบียบข้อบังคับอื่นๆ  ของโรงเรียนที่ขัดแย้งกับระเบียบการนี้ 
  ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
   “ผู้อ านวยการโรงเรียน” หมายถึง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทวดทอง 

 “หัวหน้าฝ่ายปกครองโรงเรียน” หมายถึง หัวหน้าฝ่ายปกครองโรงเรียนบ้านทวดทอง 
 “คร”ู หมายถึง ครูโรงเรียนบ้านทวดทอง 

  ข้อ ๔  ในระเบียบนี้มุ่งให้ใช้คะแนนเป็นเกณฑ์ในการควบคุมความประพฤติของนักเรียนและส่งเสริมใน
การท าความดีที่เป็นประโยชน์แก่ตนเองและสังคมโดยรวม โดยก าหนดให้นักเรียนมีคะแนนประจ าตัวคนละ 
100 คะแนน ถ้าท าความดีในเกณฑ์ต่างๆ จะได้รับคะแนนเพ่ิม ถ้ากระท าความผิดจะถูกตัดคะแนน คะแนนที่
เพ่ิมและตัดนี้จะใช้ในแต่ละปีการศึกษาเท่านั้น เพ่ือให้โอกาสแก่นักเรียนได้มีการพัฒนาพฤติกรรมให้ดีขึ้น 
 

หมวดที ่๒ 
 

การตัดคะแนนความประพฤติ 
 

ข้อ ๕ ผู้มีอ านาจและแนวปฏิบัติในการตัดคะแนน 
     ๕.๑  ครูมีสิทธิ์ตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียนทุกคนตามเกณฑ์ความผิดและมีอ านาจตัด
คะแนน ดังนี้ 
  ๑.  ครู ตัดคะแนนได้ครั้งละ ๕ คะแนน 
  ๒.  หัวหน้าสายชั้น ครูประจ าชั้น(เฉพาะนักเรียนในความรับผิดชอบเท่านั้น) ตัดคะแนนได้ครั้ง
ละ ๑๕ คะแนน 
  ๓.  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  ตัดคะแนนได้ไม่เกินครั้งละ ๓๐ คะแนน 



  ๔.  ผู้อ านวยการโรงเรียนตัดคะแนนได้ตามความเหมาะสม 
    ๕.๒ ให้ครูเสนอการตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียนผ่านฝ่ายงานปกครองนักเรียน กลุ่ม

บริหารงานทั่วไป 
    ๕.๓ หัวหน้างานปกครองนักเรียน บันทึกผลตามข้อ ๕.๒ และลงในทะเบียนประวัติความประพฤติ

นักเรียน และแจ้งครูประจ าชั้นทราบและน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการบริหารงานปกครองนักเรียน
นับตั้งแต่วันที่นักเรียนถูกตัดคะแนน 

 

ข้อ ๖  เกณฑ์การตัดคะแนน 
เกณฑ์การตัดคะแนนสถานเบา  ครั้งละ ๕ คะแนน 

     ๖.๑ มาโรงเรียนสายโดยไม่มีเหตุผล 
     ๖.๒ แต่งกายผิดระเบียบ/ ไม่สวมรองเท้าขณะเดินไปที่ต่างๆระหว่างอาคาร 
     ๖.๓ ไม่สนใจเรียน ขาดเรียนโดยไม่มีเหตุผล 
     ๖.๔ ไม่ส่งการบ้านหรืองานที่ได้รับมอบหมายบ่อยครั้ง 
     ๖.๕ ไม่ทิ้งขยะลงในที่ที่จัดให้ 
     ๖.๖ แสดงกิริยา วาจาหยาบคายไม่ว่าในหรือนอกโรงเรียน 
     ๖.๗ พูดโกหกครู 
     ๖.๘ ไม่ท าเวรประจ าวันหรือท าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
     ๖.๙ ไม่รักษาความสะอาดและมารยาทที่ดีในการรับประทานอาหาร 
     ๖.๑๐ ไม่เก็บจาน ชาม ขวดน้ า ในที่ท่ีโรงเรียนจัดไว้หลังรับประทานอาหาร 
     ๖.๑๑ ไม่รักษาความสะอาดของห้องเรียน 
     ๖.๑๒ ปกปิดความลับของนักเรียนที่กระท าความผิด 

    ๖.๑๓ ใส่เครื่องประดับ 
    ๖.๑๔ ความผิดอื่นๆ ที่เทียบเท่าที่ก าหนดไว้ตามดุลยพินิจของครูสั่งตัดคะแนน 

 
เกณฑ์การตัดคะแนนสถานกลาง  ครั้งละ ๑๕ คะแนน 

     ๖.๑๕ ไม่เข้าออกโรงเรียนทางประตูที่ก าหนด 
     ๖.๑๖ ไม่ร่วมกิจกรรมของโรงเรียน 
     ๖.๑๗ พูดจาไม่สุภาพ สร้างความร าคาญในห้องเรียน 
     ๖.๑๘ ก้าวร้าวต่อครู ไม่เคารพครู กระด้างกระเดื่องต่อครู 
     ๖.๑๙ ขีดเขียนท าความสกปรกผนังห้องเรียน อาคารเรียน ผนังห้องน้ า โต๊ะ เก้าอ้ี เป็นต้น 
     ๖.๒๐ ทะเลาะวิวาทเล็กๆ น้อยๆ ไม่บาดเจ็บ 
     ๖.๒๑ ความผิดอื่นๆ ที่เทียบเท่าที่ก าหนดไว้ตามดุลยพินิจของครูสั่งตัดคะแนน 
 

เกณฑ์การตัดคะแนนสถานหนัก  ครั้งละ ๓๐ คะแนน 
    ๖.๒๒ เล่นการพนัน 
    ๖.๒๓ ความผิดฐานชู้สาว 
    ๖.๒๔ ใช้อาวุธท าร้ายคนอ่ืน 
    ๖.๒๕ ท าลายทรัพย์สินของโรงเรียน 
    ๖.๒๖ แสดงความเป็นนักเลง อันธพาล 



    ๖.๒๗ หนีการเข้าแถว หนีชั่วโมงเรียน 
    ๖.๒๘ ขโมยทรัพย์สินของโรงเรียนและของผู้อื่น 
    ๖.๒๙ ออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต  
    ๖.๓๐ น าสื่อลามก อนาจารทุกประเภทเข้ามาในโรงเรียน 
    ๖.๓๑ บีบบังคับ รีดไถ่ ข่มขู่ กรรโชกทรัพย์สินของผู้อื่น 
    ๖.๓๒ ก่อการทะเลาะวิวาทระหว่างเพ่ือนโรงเรียนเดียวกัน 
    ๖.๓๓ น าโทรศัพท์มาใช้ในโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต 
    ๖.๓๔ ท าลายทรัพย์สินของเพ่ือนในโรงเรียนเดียวกัน 
    ๖.๓๕ น าเพื่อนต่างโรงเรียนหรือบุคคลภายนอกเข้ามาก่อความวุ่นวาย 
    ๖.๓๖ พกพาอาวุธเข้ามาในบริเวณโรงเรียนทั้งในและนอกเวลาราชการ 
    ๖.๓๗ เผยแพร่ข้อมูลต่างๆที่ไม่เป็นความจริงผ่านสื่อออนไลน์ ที่ท าให้เกิดความเสื่อมเสียต่อโรงเรียน

หรือผู้อื่น 
    ๖.๓๘ ความผิดอื่นๆ ที่เทียบเท่าท่ีก าหนดไว้ตามดุลยพินิจของครูสั่งตัดคะแนน 
หมายเหตุ  ส าหรับสิ่งของต่างๆ ที่ผิดระเบียบ ที่ทางฝ่ายงานปกครองนักเรียนเก็บไว้ ให้ผู้ปกครองมา

รับคืนภายใน 1 สัปดาห์  
 

ข้อ ๗  บทลงโทษ 
     ๗.๑  ถ้านักเรียนคนใดกระท าความผิด โดยถูกตัดคะแนนในช่วง ๑-๓๐ คะแนน นักเรียนต้องปฏิบัติ
กิจกรรมจิตสาธารณะ จ านวน ๕ ครั้ง โดยการควบคุมของครู คณะกรรมการสภานักเรียน หรือคณะกรรมการ
ด าเนินการที่โรงเรียนแต่งตั้ง 
     ๗.๒ ถ้านักเรียนคนใดกระท าความผิด โดยถูกตัดคะแนนในช่วง ๓๑-๕๐ คะแนน นักเรียนต้อง
ปฏิบัติกิจกรรมจิตสาธารณะ จ านวน ๑๐ ครั้ง โดยการควบคุมของครู คณะกรรมการสภานักเรียน หรือ
คณะกรรมการด าเนินการที่โรงเรียนแต่งตั้ง 
     ๗.๓  ถ้านักเรียนคนใดกระท าความผิด โดยถูกตัดคะแนนในช่วง ๕๑ คะแนนขึ้นไป ดังนี้ 
  ๗.๓.๑  ถ้านักเรียนคนใดกระท าความผิด โดยถูกตัดคะแนนตั้งแต่ ๕๑-๕๙ คะแนน ให้ครู
ประจ าชั้นน านักเรียนที่มีปัญหาพบหัวหน้าสายชั้น เพ่ือหาวิธีแก้ปัญหาหรือแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ 
  ๗.๓.๒ ถ้านักเรียนคนใดกระท าความผิด โดยถูกตัดคะแนนตั้งแต่ ๖๐-๗๙ คะแนน ให้
ด าเนินการตาม ข้อ ๗.๓.๑ และเชิญผู้ปกครองนักเรียน  มาพบผู้อ านวยการโรงเรียน เพ่ือหาแนวทางการ
แก้ปัญหาร่วมกัน และให้ผู้ปกครองท าสัญญาไว้กับโรงเรียนว่าจะพยายามอบรมนักเรียนในปกครองให้ปฏิบัติ
ตามระเบียบของโรงเรียน หรือให้ท าทัณฑ์บนไว้อีกประการหนึ่ง 
  ๗.๓.๓ ถ้านักเรียนคนใดกระท าความผิด โดยถูกตัดคะแนนตั้งแต่ ๘๐-๙๙ คะแนน ให้ประชุม
คณะกรรมการฝ่ายงานปกครองนักเรียน เพ่ือพิจารณาโทษ และเสนอผลการพิจารณาต่อผู้บริหารโรงเรียน เพ่ือ
สั่งการหรือท าทัณฑ์บนครั้งที่ ๒ ต่อหน้าผู้บริหารโรงเรียน 
  ๗.๓.๔ ถ้านักเรียนคนใดกระท าความผิด โดยถูกตัดคะแนน ๑๐๐ คะแนน ให้ประชุม
คณะกรรมการฝ่ายงานปกครองนักเรียน เพ่ือพิจารณาโทษ และเสนอผลการพิจารณาต่อผู้บริหารโรงเรียน โทษ
ในครั้งนี้จะเป็นไปตามทัณฑ์บนที่ท าไว้ในข้อ ๗.๓.๓ 
 ทั้งนี้ นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนตั้งแต่ ๕๑ คะแนนขึ้นไป จะต้องท ากิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ตามท่ีโรงเรียนก าหนดไว้ 
 



หมวดที่ ๓ 
การเพิ่มคะแนนความประพฤติ 

 

ข้อ ๘  ผู้มีอ านาจและแนวปฏิบัติในการเพ่ิมคะแนน 
     ๘.๑ ครูมีสิทธิ์ขอเสนอเพ่ิมคะแนนความประพฤติของนักเรียนทุกคนตามเกณฑ์การท าความดี 
     ๘.๒ ให้ครูเสนอการเพ่ิมคะแนนความประพฤติของนักเรียนผ่านหัวหน้าสายชั้นที่นักเรียนสังกัดอยู่ 
 

ข้อ ๙ เกณฑ์การเพ่ิมคะแนน 
เพิ่มครั้งละ ๕ คะแนน 

     ๙.๑ เก็บสิ่งของที่มีราคาซึ่งไม่เกิน ๑๐๐ บาท แล้วน าไปแจ้งครูหรือส านักงานของโรงเรียน เพื่อ
ประกาศหาเจ้าของ 

    ๙.๒ ชี้ช่องทางหรือแหล่งอบายมุขในโรงเรียนให้ครูทราบ เพื่อป้องกันและแก้ไขต่อไป 
    ๙.๓ แจ้งผู้ที่กระท าความผิดหรือความเสียหายให้แก่โรงเรียนหรือส่วนรวมให้ครูทราบ 
    ๙.๔ ช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนด้วยความเอาใจใส่ ท างานลุล่วงไปด้วยดี 
    ๙.๕ ความดีอ่ืนๆ ที่เทียบเท่าท่ีก าหนดไว้ ตามดุลยพินิจของฝ่ายงานปกครองนักเรียน 
 

เพิ่มครั้งละไม่เกิน ๑๐ คะแนน 
    ๙.๖ เป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมรายการต่างๆ ภายนอกโรงเรียน 

     ๙.๗ เก็บสิ่งของที่มีราคาเกิน ๑๐๐ บาท แล้วน าไปแจ้งครูหรือส านักงานของโรงเรียน เพ่ือประกาศ
หาเจ้าของ 
     ๙.๘ ได้รับคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าชั้น รองหัวหน้าชั้นเรียนของแต่ละปีการศึกษา 
     ๙.๙ ได้รับคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการสภานักเรียน อสม.น้อย  เป็นต้น 

    ๙.๑๐ ความดีอ่ืนๆ ที่เทียบเท่าที่ก าหนดไว้ ตามดุลยพินิจของฝ่ายงานปกครองนักเรียน 
 

เพิ่มครั้งละไม่เกิน ๑๕ คะแนน 
    ๙.๑๑ ได้รับรางวัลอันดับที่ ๑-๓ ในรายการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียน 
    ๙.๑๒ ได้รับรางวัลอันดับที่ ๑-๓ ในรายการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ ภายนอกโรงเรียน 
    ๙.๑๓ ได้รับคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ ประธานคณะกรรมการนักเรียน 
    ๙.๑๔ สร้างชื่อเสียงที่ดีด้านต่างๆ ให้กับโรงเรียน เป็นที่ยอมรับ และศรัทธาจากสังคม 
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ข้อ ๑๐ ว่าด้วยการตอบแทนความประพฤติดี 
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หมวดที ่๔ 
การลงโทษนักเรียน 

 

ข้อ ๑๑ การควบคุมความประพฤติของนักเรียน จะต้องปรากฏหลักฐานข้อเท็จจริงที่ชัด เจนว่าผู้นั้นได้
กระท าความผิดจริง และสมควรได้รับการลงโทษ 



ข้อ ๑๒ การลงโทษนักเรียนแต่ละครั้งจะต้องไม่ใช้ความรุนแรง หรือกลั่นแกล้ง หรือลงโทษด้วยความ
โกรธ หรือไม่ลงโทษนักเรียนที่ก าลังป่วย มีปัญหากระทบกระเทือนจิตใจ และค านึงถึงวัยของนักเรียน ซึ่งการ
ลงโทษนักเรียนให้เป็นไปเพ่ือว่ากล่าว ตักเตือน สั่งสอน มีเจตนาให้นักเรียนได้ละเว้นพฤติกรรมที่ไม่ดี ให้ส านึก 
และเป็นคนดี เป็นที่ยอมรับของคนอ่ืน 

ข้อ ๑๓ การลงโทษนักเรียนแต่ละครั้ง จะต้องบันทึกไว้เป็นหลักฐาน 
ข้อ ๑๔ ให้รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไปรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้และเป็นผู้เสนอขอ

อนุมัติแก้ไขระเบียบนี้ต่อผู้อ านวยการต่อไป 
 

     ประกาศ ณ วันที่  10  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.2566 
 
 

(นายโชติ   ค านวณ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทวดทอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


