
 
 

 

ระเบียบโรงเรียนนครหลวง”อุดมรัชต์วิทยา” 
ว่าด้วยการลงโทษและการตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
    อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
๒๕๔๖  อ านาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๕๔ อ านาจตามแห่ง
กฎกระทรวงก าหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘  และอ านาจตามระเบียบกระทรวง 
ศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘   บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบัญญัติ
แห่งกฎหมาย เพื่อให้การควบคุมความประพฤติของนักเรียนให้อยู่ในระเบียบ และมีคุณธรรมจริยธรรมยิ่งข้ึน      
โรงเรียนนครหลวง”อุดมรัชต์วิทยา” จึงได้ก าหนดระเบียบโรงเรียนนครหลวง   ”อุดมรัชต์วิทยา” ว่าด้วยการลงโทษ
และการตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียน  พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติต่อไป ดังนี้ 
 
ข้อ ๑   ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนนครหลวง”อุดมรัชต์วิทยา” ว่าด้วยการลงโทษและการตัดคะแนน                
ความประพฤติของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ในระเบียบนี้ 
“โรงเรียน” หมายถึง   โรงเรียนนครหลวง”อุดมรัชต์วิทยา” 
“ผู้อ านวยการโรงเรียน” หมายถึง   ผู้อ านวยการโรงเรียนนครหลวง”อุดมรัชต์วิทยา” 
“รองผู้อ านวยการโรงเรียน” หมายถึง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนนครหลวง”อุดมรัชต์วิทยา” 
“คร”ู หมายถึง ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ปัจจุบันในโรงเรียนนครหลวง”อุดมรัชต์วิทยา” 
“นักเรียน” หมายถึง นักเรียนปัจจุบันของโรงเรียนนครหลวง”อุดมรัชต์วิทยา” 
“ผู้ปกครอง” หมายถึง   ผู้ที่ได้ลงช่ือเป็นผู้ปกครองนักเรียนในเอกสารมอบตัวนักเรียนที่ให้ไว้กับทางโรงเรียน                 
นครหลวง”อุดมรัชต์วิทยา” 
“ครูประจ าชั้น”  หมายถึง   ครูที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่เป็นครูประจ าช้ัน  
“หัวหน้างานวินัย” หมายถึง   ครูที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่เป็นหัวหน้างานวินัย 
“หัวหน้าระดับชั้น”  หมายถึง  ครูที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่เป็นหัวหน้าระดับช้ันเรียน 
“การลงโทษนักเรียน” หมายความว่า   การลงโทษนักเรยีนที่ประพฤติผิดตามกฎระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน  ต้อง
เป็นการลงโทษที่ไม่เกิดจากอคติ การผูกใจเจ็บต่อนักเรียน แต่มีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนเกิดความส านึกถึงข้อผิดพลาด
ของตนเอง เพื่อจะได้แก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาความประพฤติ พฤติกรรมของตนเองให้เป็นไปในทางที่ดีข้ึน ประพฤติ
อยู่ในกรอบระเบียบวินัยของโรงเรียน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสงบสุข ความเจริญก้าวหน้าและบรรลุ
เป้าหมายทางการศึกษาของนักเรียน 
“การท ากิจกรรม”   หมายความว่า   การให้นักเรียนที่กระท าความผิด ได้กระท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อตนเอง 
ต่อโรงเรียน และต่อสังคม 
 
 
 



 
 

 
ข้อ ๒  การลงโทษนักเรียนท่ีกระท าความผิด จะปฏิบัติตามขั้นตอนดังน้ี 

๒. ๑  ว่ากล่าวตักเตือนและหรือตัดคะแนนความประพฤติ และบันทึกไว้เป็นทะเบียนประวัติหลักฐาน  
(จะเก็บสะสมไว้ ตลอดระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย) 

๒.๒  เชิญผู้ปกครองมาพบ  รับทราบพฤติกรรม 
๒.๓   ถ้ากระท าผิดซ้ าๆ หรือกระท าความผิดข้ันร้ายแรงตัดคะแนนความประพฤติ เชิญผู้ปกครองมาพบเพื่อ

บันทึกรับทราบความผิดรับรองการท าทัณฑ์บนและเข้ารับการปรับพฤติกรรม  
๒.๔   กระท าความผิดที่เกี่ยวกับยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย ชู้สาวผิดศีลธรรมอันดีงาม อันเป็นที่เสื่อมเสีย

ช่ือเสียงของโรงเรียน ให้เชิญผู้ปกครองมาพบให้น าไปบ าบัดหรือปรับพฤติกรรม ทั้งนี ้ให้เป็นอ านาจของผู้อ านวยการ
โรงเรียนและคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณา 

๒.๕  หรือปฏิบัติตามข้อ ๕ 
 

ข้อ ๓  การลงโทษแต่ละขั้นตอนให้ยึดแนวปฏิบัติดังน้ี 

๓.๑   เมื่อครูพบนักเรียนกระท าความผิด ให้บันทึกพฤติกรรมในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักเรียน โดยใช้
ร ะ บ บ อ อ น ไ ล น์ ผ่ า น ร ะ บ บ เ ว็ บ ไ ซ ต์ ที่ ร อ ง รั บ ก า ร ใ ช้ ง า น ทั้ ง ร ะ บ บ มื อ ถื อ แ ล ะ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ที่ 
203.159.169.41/Studentcare/ ซึ่งพัฒนาข้ึนโดยคณะท างานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน 
ตลอดจนการพัฒนาช่องทางการติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองผ่านเครือข่ายโซเชียลเน็ตเวิร์ก โดยใช้ไลน์ (Line) เฟซบุ๊ก 
(www.facebook.com) 

๓.๒   นักเรียนที่กระท าผิดซ้ าๆหรือกระท าความผิดข้ันร้ายแรง นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ เกิน 
๖๐ คะแนนให้หัวหน้างานวินัย เชิญผู้ปกครองมาพบเพื่อบันทึกรับทราบความผิดรับรองการท าทัณฑ์บน หาก
ผู้ปกครองไม่มาหรือไม่ให้ความร่วมมือที่จะอบรมสั่งสอนปรับพฤติกรรมนักเรียน ให้หัวหน้างานวินัยรายงานเป็นลาย
ลักษณ์อักษรต่อผู้อ านวยการโรงเรียนเพื่อพิจารณาเป็นครั้งสุดท้าย 
          ๓.๓  หรือปฏิบัติตามข้อ ๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ข้อ ๔  ประเภทของการผิดระเบียบของโรงเรียน 
โรงเรียนได้ก าหนดมาตรการการลงโทษนักเรียนที่กระท าผิดระเบียบของโรงเรียนไว้ ดังนี้ 

 
ล าดับ

ท่ี 
ลักษณะพฤติกรรม 

 คะแนน 
   ท่ีหัก 

การพิจารณาและวิธีปฏิบัติ 

ความผิดขั้นเบา ตัดคะแนนความประพฤติความผิดละ  ๕  คะแนน   
๑ มาโรงเรียนสายโดยไม่มีเหตุผลอันควร หรือมาสายบ่อย  

เข้าห้องเรียนสายโดยไม่มีเหตุผลอันควรหรือเข้าห้องเรียน 
สายประจ า  

๕ ๑. ตักเตือน 
๒. แจ้งผู้ปกครอง 

๒ หลีกเลี่ยงการเข้าแถวเคารพธงชาติ ๕ ๑. ตักเตือน 
๓ หลีกเลี่ยงการเรียนตามตารางเรียน หรือ การเข้าหอประชุม ๕ ๑. ตักเตือน 
๔ เข้าออกโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาตในเวลาเรียน ๕ ๑. ตักเตือน 
๕ แต่งกายผิดระเบียบข้อบงัคับของโรงเรียนไม่ตรงตามวันที่โรงเรียน

ก าหนด หรือใช้เครื่องแต่งกายของผู้อื่น 
๕ ๑. ตักเตือน 

๖ ใส่ถุงเท้าผิดระเบียบ เหยียบส้นรองเท้า ๕ ๑. ตักเตือน  ๒.ให้ถอดเก็บ 
๗ ไม่ใส่เสื้อซับในหรือใส่เสื้อช้ันในสีฉูดฉาดไม่เหมาะสมกับสภาพ

นักเรียน 
๕ ๑. ตักเตือน 

๘ ใช้เครื่องประดับและของมีค่าที่ไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน 
นอกเหนือจากนาฬิกา (ให้ใช้ตามความจ าเป็น) 

๕ ๑. ตักเตือน 
๒. ให้ถอดเก็บ 

๙ ไว้หนวดเครา กันค้ิว  เขียนค้ิว  แต่งหน้า ทาปากในสภาพที่ไม่
เหมาะสม สักตามส่วนต่างๆของร่างกาย 

๕ ๑. ตักเตือน 
๒. ให้แก้ไข 

๑๐ ไว้เล็บยาว ทาเล็บ ต่อเล็บ ใส่เลนส์ตาแฟช่ัน ๕ ๑. ตักเตือน  ๒.ให้แก้ไข 
๑๑ ผูกโบว์มีรูปแบบที่ครูใช้ดุลพินิจว่าไม่เหมาะสม - ๑. ตักเตือน 

๒. ให้แก้ไข 
๑๒ ไม่ใช้กระเป๋า และเสื้อตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน - ๑. ตักเตือน  ๒.ให้แก้ไข 
๑๓ ใช้เครื่องมือสื่อสารในเวลาเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต ๕ ๑. ตักเตือน  ๒.ให้ครูเก็บ 
๑๔ แสดงกริยาไม่สุภาพต่อเพื่อน ใส่ร้ายผู้อื่น ล้อเลียน 

พูดค าหยาบพูดเท็จอันจะท าให้ผู้อื่นเสียหาย 
๕ ๑. ตักเตือน 

๒. แจ้งผู้ปกครอง 
๑๕ ไม่ให้ความร่วมมือกับหมู่คณะหรือส่วนรวม ๕ ๑. ตักเตือน 
๑๖ ไม่รักษาสาธารณะสมบัติ ขีดเขียนหรือท าความเสียหายทรัพย์สิน

ของส่วนรวม 
๕ ๑. ตักเตือน 

๒. ชดใช้ค่าเสียหาย 
๑๗ น าภาชนะใส่อาหารหรือขนม  เครื่องดื่มข้ึนบนอาคารเรียน ๕ ๑. ตักเตือน 

 
 
 
 
 
 



 
 

ล าดับ
ท่ี 

ลักษณะพฤติกรรม 
 คะแนน 
   ท่ีหัก 

การพิจารณาและวิธีปฏิบัติ 

๑๘ ไม่รักษาความสะอาด ทิ้ งขยะไม่เป็นที่บริเวณห้องเรียน 
อาคารเรียนหรือในบริเวณโรงเรียน 

๕ ๑. ตักเตือน 

๑๙ ไม่จอดรถในสถานที่ ที่โรงเรียนก าหนด ๕ ๑. ตักเตือน 
๒๐ ไม่ติดเข็มตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน (ชาย/หญิง) ส าหรับ

นักเรียนหญิงเพิ่มการติดตุ้งติ้ง หรือติดเข็มฯ/ตุ้งติ้งในต าแหน่ง
ที่ไม่เหมาะสม 

๕ ๑. ตักเตือน 

๒๑ ความผิดอื่นๆที่เกิดข้ึน  ซึ่งเป็นความผิดระดับเดียวกันนี้ให้
ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของครู 

๕ ดุลยพินิจของครู 

๒๒ ทรงผมไม่เหมาะสม/ดูไม่เรียบร้อย/ไม่สะอาด - ๑. แนะน า   ๒. ให้แก้ไข 
๒๓ ย้อม กัด เปลี่ยนสี หรือซอยผม - ๑. ตักเตือน   ๒. ให้แก้ไข 

ความผิดขั้นปานกลาง ตัดคะแนนความประพฤติ 
ความผิดละ ๑๐ และ ๑๕  คะแนน 

  

๑ เที่ยวเตร่กลางคืนเป็นนิจ  ๑๐ ๑. ตักเตือน  ๒. แจ้งผู้ปกครอง 
๒ คบเพื่อนต่างเพศเกินขอบเขต ส่อเจตนาทางชู้สาว ๑๐ ๑. ตักเตือน   ๒. แจ้งผู้ปกครอง 
๕ แต่งกายมาโรงเรียนแต่ไม่เข้าโรงเรียน  หรือ 

หลบหนีออกนอกบริเวณโรงเรียน 
๑๐ ๑. ตักเตือน   ๒. แจ้งผู้ปกครอง 

๖ แสดงกริยาก้าวร้าว ไม่สุภาพต่อครูอาจารย์หรือผู้ที่ควรให้ 
การเคารพ 

๑๐ ๑. ตักเตือน ๒. แจ้งผู้ปกครอง 

๗ นัดหมายบุคคลภายนอกหรือพาบุคคลภายนอกเข้ามาใน
โรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต 

๑๐ ๑. ตักเตือน 

๘ เจตนาปลอมแปลงเอกสารของโรงเรียนหรือลายมือ 
ช่ือของผู้อื่น 

๑๐ ๑. ตักเตือน ๒. แจ้งผู้ปกครอง 

๙ มีเจตนาไม่น าเอกสารจากทางโรงเรียนที่มีถึงผู้ปกครอง 
ไปให้ผู้ปกครอง 

๑๐ ๑. ตักเตือน ๒. แจ้งผู้ปกครอง 

๑๐ ทุจริตในการสอบ ๑๐ ๑. ตักเตือน  ๒. แจ้งผู้ปกครอง 
๑๑ ดู /อ่าน/มี สื่อลามกอนาจารทุกประเภทไว้ใน 

ความครอบครองหรือเผยแพร่ 
๑๐ ๑. ตักเตือน  ๒. แจ้งผู้ปกครอง 

๑๒ ยุยง ก่อให้เกิดความแตกแยกความสามัคคีอันไปสู่การทะเลาะ
วิวาทแต่ไม่ใช้ก าลัง 

๑๐ ๑. ตักเตือน  ๒. แจ้งผู้ปกครอง 

๑๓ รวมกลุ่มกันภายนอกสถานศึกษา สร้างความเดือดร้อนหรือมี
พฤติกรรมที่ ไม่เหมาะสม ที่ส่งผลให้มีการร้องเรียนจาก
ผู้ปกครองหรือชุมชนหรือเจ้าหน้าที่ต ารวจ  
ทั้งนี้ จากเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ ครู/คณะครู/โรงเรียนได้
พิจารณาจากพฤติกรรมของนักเรยีนแลว้ พบว่าเป็นเหตุการณ์
ที่อาจมีผลกระทบต่อช่ือเสียงของโรงเรียนและภาพลักษณ์
ความเป็นนักเรียน 

๑๐ ๑. ตักเตือน  ๒. แจ้งผู้ปกครอง 



 
 

 
 
 
 

ล าดับ
ท่ี 

ลักษณะพฤติกรรม 
 คะแนน 
   ท่ีหัก 

การพิจารณาและวิธีปฏิบัติ 

๑๔ กลั่นแกล้งให้ผู้อื่นให้ได้รับความอับอายหรือเสียช่ือเสียง หรือ
เสียทรัพย์สิน 

๑๐ ๑. ตักเตือน    ๒. แจ้งผู้ปกครอง 
๓.  ชดใช้ค่าเสียหาย 

๑๕ เล่นการพนันทุกประเภท โดยมีหลักฐานชัดเจน ๑๐ ๑. ตักเตือน ๒. แจ้งผู้ปกครอง 
๑๖ สูบหรือเสพสารที่ได้รับเข้าร่างกายจะมีพิษต่อร่างกาย (บุหรี่/

กัญชง/กัญชา/ยาสูบ/กระท่อม/หรืออื่นๆ) ชักชวนเพื่อนให้สูบ
หรือเสพสารข้างต้น  มีส่วนร่วมในการสูบหรือเสพสารข้างต้น 
หรือมีฝาก ,จ าหน่าย, จ่ายแจกสารข้างต้นไว้ในครอบครอง 

๑๕ ๑. ตักเตือน  
๒. แจ้งผู้ปกครอง 

๑๗ เสพยาปฏิชีวนะประเภทสารมึนเมา เช่น ยาโปร ยาสี่คูณร้อย ๑๕ ๑. ตักเตือน ๒. แจ้งผู้ปกครอง 
๑๘ หลีกเลี่ยงการร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดข้ึนทั้งในและนอก

โรงเรียน 
๑๐ ๑. ตักเตือน  

๑๙ ระเบิดหู  ใส่ตุ้มหูที่ไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน ๑๐ ๑. ตักเตือน ๒.ให้แก้ไข 
๒๐ พก/น าประทัด ดอกไม้ไฟมาเล่นที่โรงเรียนอันจะก่อให้เกิด

อันตราย 
๑๐ ๑. ตักเตือน  ๒.ให้ครูเก็บ 

ความผิดขั้นร้ายแรง ตัดคะแนนความประพฤติ 
ความผิดละ   ๒๐   คะแนน 

  

๑ ลักทรัพย์ ยักยอกทรัพย์หรือสมรู้ร่วมคิดในการลักทรัพย์ 
มีเจตนาท าให้ทรัพย์สินของผู้อื่นได้รับความเสียหาย 

๒๐ ๑. ตักเตือน  
๒. แจ้งผู้ปกครองเชิญมาพบ 

๒ ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ชักชวนให้ผู้อื่นร่วมดื่ม  
มีส่วนร่วมในการดื่มหรือมีเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์  
ไว้ในครอบครอง 

๒๐ ๑. ตักเตือน  
๒. แจ้งผู้ปกครองเชิญมาพบ 

๓ ทะเลาะวิวาท/มีส่วนร่วมในการและใช้ก าลังท าร้ายกัน ๒๐ ๑. ตักเตือน 
๒. แจ้งผู้ปกครองเชิญมาพบ 

๔ ประพฤติตนเป็นอันธพาล การข่มขู่เพื่อหวังทรัพย์ผู้อื่น ๒๐ ๑.  ตักเตือน 
๒.  แจ้งผู้ปกครองเชิญมาพบ 

๕ พกหรือน าอาวุธหรืออุปกรณ์ใดที่เจตนาจะใช้เป็นอาวุธหรือ
ซ่อนเร้นไว้เพื่อประทุษร้ายผู้อื่น 

๒๐ ๑. ตักเตือน  
๒. แจ้งผู้ปกครองเชิญมาพบ 

๖ เข้าไปในสถานที่ประกอบการที่ไม่เหมาะสมกับสภาพการเป็น
นักเรียน 

๒๐ ๑. ตักเตือน  
๒. แจ้งผู้ปกครองเชิญมาพบ 

๗ ท าอนาจาร หรือการกระท าที่ไม่สมควรทางเพศอย่างไม่
เหมาะสม ตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 

๒๐ ๑. ตักเตือน  
๒. แจ้งผู้ปกครองเชิญมาพบ 

๘ ใช้เครื่องมือสื่อสารถ่ายภาพน่ิงภาพเคลื่อนไหวผู้อื่นแล้วน าไป
เผยแพร่จนท าให้ได้รับความเสียหาย 

๒๐ ๑. ตักเตือน  
๒. แจ้งผู้ปกครองเชิญมาพบ 



 
 

 
ข้อ ๕  การพิจารณาโทษของนักเรียนและผู้รับผิดชอบ (เมื่อหักคะแนนถึง ๓๐ คะแนน งานทะเบียน กลุ่มบริหาร 

ท่ัวไปจะแจ้งผู้รับผิดชอบ) 

๑. นักเรียนที่ท าความผิดถูกหักคะแนนความประพฤติไม่ถึง ๓๐  คะแนน  
โทษท่ีได้รับ   คือ   แจ้งให้ผู้ปกครองทราบ ให้ท ากิจกรรมปรับพฤติกรรม 
ผู้รับผิดชอบ คือ    ครูประจ าช้ัน และหัวหน้าระดับช้ัน 

๒. นักเรียนที่ท าความผิดถูกหักคะแนนความประพฤติถึง ๓๐  คะแนน 
โทษท่ีได้รับ   คือ   เชิญผู้ปกครองมาพบบันทึกรับทราบความผิดให้ท ากิจกรรมปรับพฤติกรรม 
ผู้รับผิดชอบ  คือ   ครูประจ าช้ัน หัวหน้าระดับช้ัน และหัวหน้างานวินัย 

๓. นักเรียนที่ท าความผิดถูกหักคะแนนความประพฤติถึง ๖๐ คะแนน 
โทษท่ีได้รับ   คือ    เชิญผู้ปกครองมาพบ บันทึกรบัทราบความผิดรับรองการท าทัณฑ์บนให้ท ากจิกรรมปรบัพฤติกรรม 
ผู้รับผิดชอบ  คือ   ครูประจ าช้ัน หัวหน้าระดับช้ัน และหัวหน้างานวินัย   

๔. นักเรียนที่ท าความผิดถูกหักคะแนนความประพฤติถึง  ๑๐๐ คะแนนหรือท าผิดเงื่อนไขทัณฑ์บนหรือ 
ความผิดข้ันร้ายแรง 
โทษท่ีได้รับ   คือ   ๑. เชิญผูป้กครองมาพบ บันทกึรบัทราบความผิดรับรองการท าทัณฑบ์นให้ท ากิจกรรมปรับ
พฤติกรรม หากมกีารหักคะแนนความประพฤติทีผู่้รบัผิดชอบพิจารณาจากดุลพินิจว่ามจี านวนมากเกินไป และให้แก้ไข
ด้วยวิธีการที่ผู้อ านวยการโรงเรียนพิจารณาว่าเหมาะสม 
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๙ ใช้เครื่องมือสื่อสารทางสังคมออนไลน์เผยแพร่ข้อความ 
ข่าวสาร ภาพ คลิปอันจะท าให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย 

๒๐ ๑.  ตักเตือน  
๒.  แจ้งผู้ปกครองเชิญมาพบ 

๑๐ ท าลายทรัพย์สินอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมของโรงเรียน ๒๐ ๑.   ตักเตือน 
๒.  แจ้งผู้ปกครองเชิญมาพบ 
๓.  ให้ชดใช้ค่าเสียหาย 

๑๑ แอบอ้างช่ือเสียงของโรงเรียนหรือบุคลากร หรือประพฤติผิด
ซึ่งอาจน าความเสื่อมเสียมาสู่โรงเรียน 

๒๐ ๑.  ตักเตือน  
๒.  แจ้งผู้ปกครองเชิญมาพบ 

ความผิดขั้นร้ายแรงท่ีจะต้องได้รับการพิจารณาจากผู้อ านวยการโรงเรียนและคณะกรรมการบริหารภายในโรงเรียน 

๑ เสพหรือมีไว้เพื่อเสพ จ าหน่าย จ่าย แจก หรือรับฝาก 
สารเสพติดร้ายแรง ได้แก่ ยาบ้า ฯลฯ 

เชิญผู้ปกครองมาพบ 

๒ ประพฤติตนเพื่อการค้าประเวณี หรือเป็นธุระจัดหา 
การค้าประเวณี 

เชิญผู้ปกครองมาพบ 

๓ ประพฤติตนท านองชู้สาวข้ันร้ายแรงหรือสามีภรรยา เชิญผู้ปกครองมาพบ 
๔ กระท าผิดกฎหมายบ้านเมอืงอันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ

โรงเรียน 
เชิญผู้ปกครองมาพบ 



 
 

 
ข้อ ๖ วิธีการท่ีเหมาะสมท่ีช่วยปรับพฤติกรรม (ไม่ใช่การลงโทษ) หากมีการหักคะแนนความประพฤติท่ี
ผู้รับผิดชอบพิจารณาจากดุลพินิจว่ามีจ านวนมากเกินไป  (ส าหรับนักเรียนท่ีท าความผิดถูกหักคะแนนความ
ประพฤติถึง  ๑๐๐ คะแนนหรือท าผิดเง่ือนไขทัณฑ์บนหรือความผิดขั้นร้ายแรง) 
 

  (๑) เชิญผู้ปกครองมาพบ บันทึกรับทราบความผิดรับรองการท าทัณฑ์บน ในกรณีที่มีพฤติกรรมที่มี 
พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเสพหรอืการดื่มหรอืการบริโภค ได้แก่ บุหรี่ทุกประเภท/กัญชง/กัญชา/ยาสูบ/อาหารและ
เครื่องดื่มที่ส่งผลให้มึนเมาหรือมีส่งผลต่อสภาพจิตใจก่อให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์/ยาเสพติดให้โทษ ทั้งนี้             
ให้โรงเรียนด าเนินการพักการเรียนนักเรียนเพื่อบ าบัดอาการเสพติดที่เกิดจากการเสพหรือการดื่มหรือการบริโภค          
โดยมกีารพิจารณาได้ใน ๒ กรณี ได้แก่ 
                             ๒.๑ กรณีที่เป็นประเภทเครื่องดื่มประเภทสุราให้พักการเรียนเพื่อบ าบัดอาการเสพติด           
ไม่ต่ ากว่า ๓ วัน หรือตามที่ผู้อ านวยการโรงเรียนเห็นสมควร  
                             ๒.๒ ในกรณีที่เป็นบุหรี่ทุกประเภท/กัญชง/กัญชา/ยาสูบ/อาหารและเครื่องดื่มที่ส่งผลให้            
มนึเมา (ไม่ใช่ประเภทสุรา) หรือมีอาการที่ส่งผลต่อสภาพจิตใจเกิดอาการไม่พึงประสงค์/ยาเสพติดให้โทษ ให้โรงเรียน
ด าเนินการพักการเรียนนักเรียนเพื่อบ าบัดอาการเสพติด โดยระบุจ านวนวันตามที่มีหนังสือยืนยันตามที่หน่วยงาน
ราชการอื่นๆ เสนอมาด้วยวาจาหรือเอกสารหลักฐานที่มีการติดต่อกับโรงเรียน และกลับเข้าเรียนได้ หากมีการยืนยัน
ว่าบ าบัดอาการเสพติดไดป้ระสบผลส าเร็จ 
                       (๒) เชิญผู้ปกครองมาพบ บันทึกรับทราบความผิดรับรองการท าทัณฑ์บน ในกรณีที่มีพฤติกรรมไม่
เกี่ยวข้องกับ ข้อ ๖  (๑) ให้โรงเรียนด าเนินการพักการเรียนนักเรียนเพื่อปรับพฤติกรรมของนักเรียนไม่เกิน ๗ วัน 
                       (๓) หากไม่ใช้วิธีการตามข้อ ๖  (๑) หรือ ข้อ ๖  (๒) ให้เชิญผู้ปกครองบันทึกรับทราบความผิด
รับรองการท าทัณฑ์บน อาจด าเนินการส่งต่อหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกเพื่อแก้ปัญหาหรือใช้วิธีการที่ผู้อ านวยการ
โรงเรียนพิจารณาว่ามีความเหมาะสมกับนักเรียน 
 
ข้อ ๗  การปรับพฤติกรรมโดยการท ากิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์และคืนคะแนน 

เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้เกดิความประพฤติดีและได้คะแนนคืนให้กับนักเรยีน โรงเรียนจึงได้ก าหนดกิจกรรม
ควบคุมการปรับพฤติกรรม   โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้    ให้นักเรียนท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ โดยการถ่ายภาพ
การท ากิจกรรมโดยมีครูประจ าช้ัน ของนักเรียนที่กระท าความผิด เป็นผู้รับรอง   ส่งให้หัวหน้าระดับช้ัน  รวบรวมส่ง
หัวหน้าวินัยนักเรียนเพื่อบันทึกคะแนน การปรับพฤติกรรมดังนี้ 
 
๗. ๑   กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ด้วยการท าความสะอาดสถานท่ีต่างๆ จ านวน ๕ วัน   (ได้คืน ๕ คะแนน) 

๗.๑.๑   ห้องพักครู  
๗.๑.๒   เก็บขยะรอบๆอาคารเรียน 
๗.๑.๒   เก็บขยะบริเวณสนาม หรือรอบๆโรงเรียน 
๗.๑.๓   บริเวณสวนหย่อม 
๗.๑.๕   ห้องสุขา  
๗.๑.๖    แล้วแต่ครูประจ าช้ันจะพิจารณา 
 
 
 



 
 

๗.๒   กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ เกี่ยวกับ ด้านบริการ จ านวน  ๕  ชั่วโมง   (ได้คืน ๕ คะแนน) 

๗.๒.๑   ท าหน้าที่ช่วยเหลือดูแลจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน 
           ๗.๒.๓   ดูแลการจัดเก็บรถจักรยานยนต์เป็นผู้ช่วยครูเวรประจ าวัน 

๗.๒.๔   ช่วยงานประจ าห้องต่างๆ หรือช่วยครูท างาน ฯลฯ 
๗.๓    กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ท่ัวไป จ านวน ๑๐  ชั่วโมง  (ได้คืน ๑๐ คะแนน) 

๗.๓.๑   ปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน 
๗.๓.๒   รดน้ าต้นไม้ 
๗.๓.๓   ถางหญ้าก าจัดวัชพืชที่สวนหย่อม 
๗.๓.๔   ดูแลตัดแต่งกิ่งต้นไม้ 
๗.๓.๕   ดูแลตัดหญ้า 

๗.๔   กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เกี่ยวกับ ด้านวิชาการจ านวน  ๑๕    ชั่วโมง  (ได้คืน ๑๕  คะแนน) 

๗.๔.๑   จัดท าบอร์ดความรู้ 
๗.๔.๒   ช่วยครูจัดหนังสือในห้องสมุด 
๗.๔.๓   ช่วยครูท างานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆในโรงเรียนฯลฯ 

๗.๕   กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต จ านวน  ๒๐  ชั่วโมง (ได้คืน  ๒๐ คะแนน) 

๗.๕.๑ ช่วยเหลืองานพระพุทธศาสนา 
๗.๕.๒ บ าเพ็ญประโยชน์ที่ศาสนสถาน 

 
ข้อ ๘  ให้ผู้อ านวยการโรงเรียนและรองผู้อ านวยการโรงเรียน รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบน้ี และมีอ านาจ
ตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบน้ี 
 
                                                                                            
                                               ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

                                                ลงช่ือ          
                                                             (นายเจนวุฒิ บุญชูพงศ์) 
                                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา”              
 
 


