
ระเบียบของโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
เรื่อง   การควบคุมความประพฤตินักเรียน



โรงเรียนได้แบ่งการปกครองนักเรียนออกเป็น 6 ระดับ โดยมีจุดมุ่งหมายส าคัญ คือ 
แบ่งนักเรียนให้เป็นกลุ่มเล็กที่สุดเพ่ือครูที่ปรึกษาได้ดูแลอย่างใกล้ชิด       ทั้งด้านการเรียน 
ความประพฤติ ให้รู้จักปรับปรุงแก้ไขตนเอง มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมทั้งส่งเสริม
ระเบียบวินัยของนักเรียนให้เคร่งครัดยิ่งขึ้นจึงอาศัยความตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่า
ด้วยการลงโทษนักเรียน พ.ศ. 2515 ข้อ 13 ในการออกระเบียบนี้

1. ระเบียบนี้ให้ชื่อว่า“ระเบียบการควบคุมความประพฤตินักเรียนโรงเรียนท่าแซะ
รัชดาภิเษก” พ.ศ. 2564

2. ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่ วันที่ 11 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
3. ระเบียบอ่ืนที่ขัดต่อระเบียบนี้ให้ยกเลิก
4. นักเรียน หมายถึง นักเรียนของโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
5. ครู หมายถึง ข้าราชการที่ประจ าท าการสอนอยู่ที่โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
6. ครู มีสิทธิเพ่ิมคะแนน ตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียนทุกคนตามอ านาจ

การตัดสินในระเบียบนี้ (ข้อ 20)
7. ให้ครูเสนอการเพิ่มคะแนน ตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียนที่เกิน

อ านาจตนต่อผู้มีอ านาจการเพิ่มคะแนน หรือตัดคะแนนตามสายงาน
8. ให้ครูรายงานการเพ่ิมคะแนน หรือตัดคะแนนที่อยู่ในอ านาจตนพร้อมความดี

หรือความผิดที่จ าเป็นต้องเพ่ิมหรือตัดคะแนนตามแบบรายงานพฤติกรรมต่อหัวหน้าระดับชั้น



9. ครูที่ปรึกษาหรือหัวหน้าระดับชั้น บันทึกผลในข้อ 7 ลงในทะเบียนประวติั
นักเรียนแล้วแจ้งกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนทราบหากความผิดร้ายแรงหรือยากต่อการแก้ไข

10. นักเรียนคนใดถูกตัดคะแนนถึง 30 คะแนน ใหค้รูท่ีปรึกษา หวัหนา้ระดบัชั้น
ประสานกันแจ้งผู้ปกครองทราบเป็นหนังสือ 

11. เมื่อนักเรียนถูกตัดคะแนนถึง 50 คะแนน ใหค้รูท่ีปรึกษา หวัหนา้ระดบัชั้น
ประสานกับกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน แจ้งผู้ปกครองทราบเป็นหนังสือ

12. เมื่อนักเรียนถูกตัด
คะแนนถึง 70 คะแนน ใหค้รูท่ีปรึกษาประสานงานกบักลุ่ม
บริหารกิจการนักเรียน เชิญผู้ปกครองมาพบรับทราบพฤติกรรม และรับนักเรียนไปท า
กิจกรรม

เมื่อนักเรียนถูกตัดคะแนนถึง 90 คะแนน ใหค้รูท่ีปรึกษา หวัหนา้ระดบั
หรือรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน เชิญผู้ปกครองมาปรึกษาหารือ แก้ไข
พฤติกรรม

14. อ านาจและเกณฑ์การเพิ่ม-ตดัคะแนนความประพฤตินกัเรียนต่อคร้ัง

ครู , ครูท่ีปรึกษา
หัวหน้ากลุ่มงาน,หวัหนา้กลุ่มสาระ,หวัหนา้เวร
รองผู้อ านวยการทุกกลุ่ม
ที่ประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
ผู้อ านวยการโรงเรียน

ไม่เกิน 20 คะแนน
ไม่เกิน 30 คะแนน
ไม่เกิน 50 คะแนน
ไม่เกิน 80 คะแนน

ตามความเหมาะสม

15. การลงโทษนักเรียน ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับส าหรับนักเรียน
โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก หมวดทั่วไปข้อ 5 ขอ้ 6

16. เกณฑ์ความดีท่ีควรเพิ่มคะแนน



ครั้งละ 5 คะแนน
ช่วยกันรักษาความสะอาดของโรงเรียน และชั้นเรียนจนเป็นที่ยอมรับจากทางโรงเรียน
เก็บของตกซึ่งมีราคาไม่ถึง 50 บาท ได ้และน าไปแจง้ต่อกลุ่มงานกิจการนกัเรียน

ประกาศหาเจ้าของ
การกระท าความดีที่อื่นใดที่เทียบได้กับการกระท าความดีในข้อ 1 และ ขอ้ 2

ครั้งละ 10 คะแนน
ช่วยเหลือกิจการของโรงเรียนเพื่อให้งานนั้นก้าวหน้าด้วยความตั้งใจ
เก็บของตกซึ่งมีราคาตั้งแต่ 50 บาทได ้และน าไปแจง้ต่อฝ่ายประชาสัมพนัธ์  

ประกาศหาเจ้าของ
ชี้เส้นทางหรือแนะทางให้ครูทราบแหล่งอบายมุข ซึ่งมีนักเรียนไปมั่วสุมและ    

สามารถบอกชื่อ เลขประจ าตัวผู้กระท าความผิดนั้นได้
การกระท าความดีอื่นใดที่เปรียบได้กับการกระท าความดีในข้อ 1,2 และ 3

ครั้งละ 20 คะแนน
น าชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน ให้บุคคลภายนอกรู้จักโรงเรียนมากขึ้น
การกระท าความดีอ่ืนใดที่เปรียบได้กับการกระท าความดีในข้อ
การกระท าความดีอ่ืนใดที่เปรียบได้กับการกระท าความดีในข้อ 1 , 2



ความผิดระดับที่ 1
1. ว่ากล่าวตักเตือน
2. ตัดคะแนนตามระเบียบเรื่องการควบคุมความประพฤตินักเรียนโรงเรียนท่า
แซะรัชดาภิเษก พ.ศ. 2564 ตัดคะแนนครั้งละต้ังแต่ 5 คะแนน ไม่เกิน 29 คะแนน
ได้แก่พฤติกรรมต่อไปนี้
1. ส่งเสียงดังรบกวนเพ่ือนในห้องเรียน ห้องข้างเคียงในเวลาเรียน หรือเวลา
ปฏิบัติงาน 5 คะแนน
1. ไม่น าบัตรประจ าตัวนักเรียนมาโรงเรียน 5 คะแนน
2. ท าความสกปรกหรือไม่รักษาความสะอาด 5 คะแนน
3. เล่นในสถานที่ที่โรงเรียนห้าม 5 คะแนน
4. ขาดเรียนโดยไม่มีการลาติดต่อกัน 3 ครั้ง 5 คะแนน
5. ใช้กระเป๋าหรือเป้ที่โรงเรียนไม่อนุญาต 5 คะแนน
6. สวมรองเท้าเข้าไปในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม 5 คะแนน
7. ปีน หรือกระโดด เข้าออกทางหน้าต่างโรงเรียน 5 คะแนน
8. ยืน เดิน นั่ง นอนในสถานที่ท่ีไม่เหมาะสม 5 คะแนน
9. แต่งหน้าทาปาก 5 คะแนน
10. น าบัตรนักเรียนมาโรงเรียนแต่ไม่สแกนบัตร 10 คะแนน
11. ความผิดอื่นใดท่ีเทียบได้กับความผิดข้างต้น



ความผิดระดับที่ 2
1. ว่ากล่าวตักเตือน ท าทัณฑ์บน
2. ตัดคะแนนตามระเบียบการควบคุมความประพฤตินักเรียนโรงเรียนท่าแซะ
รัชดาภิเษก พ.ศ. 2564 ตั้งแต่ 5 คะแนนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 50 คะแนน
ได้แก่พฤติกรรมดังนี้
1. มาโรงเรียนสายหลังเวลา 08.15 น. 5 คะแนน
2. ไม่รักษาระเบียบตามเวลาของโรงเรียน เช่นการเข้าประชุมหรือการนัดหมาย
ผู้อื่น 5 คะแนน
3. พูดจาหยาบคายเป็นที่รังเกียจของเพ่ือนฝูงและบุคคลทั่วไป 5 คะแนน
4. แต่งเครื่องแบบนักเรียนผิดระเบียบของโรงเรียน 5 คะแนน
5. ท าลายเอกสารหรือทรัพย์สินของผู้อื่น 10 คะแนน
6. ไม่เข้าเรียน อยู่นอกโรงเรียน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือไม่ได้รับอนุญาต 10

คะแนน
7. ปีนรั้วเข้าหรือออกบริเวณโรงเรียน 20 คะแนน
8. พูดโกหกปกปิดความผิดของตนหรือผู้อื่น 10 คะแนน
9. ออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต 10 คะแนน
10. ไม่เคารพคุณครู 10 คะแนน
11. ทรงผมไม่ถูกต้องตามระเบียบ ใส่เครื่องประดับมีค่ามาโรงเรียน 10 คะแนน
12. ออกจากบ้านโดยไม่บอกกล่าวและหรือไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้ปกครอง 20 คะแนน
13. เที่ยวกลางคืนระหว่างเวลา 22.00 น. ถึง 04.00 น. ของวันใหม่ 10 คะแนน
14. เข้าไปในงานหรือร่วมงานสังสรรค์ซึ่งมีการเต้นร าหรือการแสดงที่ไม่เหมาะสม
กับสภาพของนักเรียน 10 คะแนน
15. ขับข่ีรถจักรยานยนต์ ภายในโรงเรียนโดยไม่สวมหมวกนิรภัย 10 คะแนน
16. น ารถยนต์และรถจักรยานยนต์เข้ามาในโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากทาง
โรงเรียน 10 คะแนน
17. จอดจักรยานยนต์นอกพ้ืนที่ท่ีโรงเรียนก าหนด 10 คะแนน
18. สแกนบัตรแทนผู้อื่น 10 คะแนน
19. ไม่ปฏิบัติตามระเบียบการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ ครั้งละ 5 คะแนน

(ไม่เกิน10คะแนน ต่อวัน)



20. ความผิดอื่นใด ที่เทียบเท่ากับความผิดข้างต้น
ความผิดระดับ 3

ตัดคะแนนตามระเบียบควบคุมความประพฤตินักเรียนโรงเรียนท่าแซะ
รัชดาภิเษก พ.ศ. 2564 ตั้งแต่ 30 คะแนนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 70 คะแนน
ท าทัณฑ์บน/ท ากิจกรรม
ได้แก่พฤติกรรมต่อไปนี้
1. เล่นการพนัน ดื่มน้ าเมาหรือเสพสิ่งเสพติดให้โทษ

1. เล่นการพนันทุกประเภท 30 คะแนน
2. ดื่มสุราของมึนเมา 40 คะแนน
3. สูบบุหรี่ 30 คะแนน

2. ก่อการทะเลาะวิวาท 50 คะแนน
3. ประพฤติตนพาลเกเร หรือรังแกผู้อื่นให้ได้รับความเดือดร้อน 50 คะแนน
4. พกพาอาวุธเข้ามาในโรงเรียน 70 คะแนน
5. ปลอมลายมือชื่อผู้ปกครอง ครู และหรือปลอมแปลงเอกสารทางราชการ 50 คะแนน
6. ก่อหนี้สินโดยแอบอ้างชื่อโรงเรียน จนท าให้โรงเรียนเสื่อมเสียชื่อเสียง 50 คะแนน
7. แอบอ้างชื่อโรงเรียนไปท าการเรี่ยไรหรือรับบริจาค 50 คะแนน
8. เที่ยวเตร่ในสถานท่ีที่ไม่สมควร เช่นสถานโสเภณี แหล่งการพนัน และสถานเริงรมย์-

ต่าง ๆ 50 คะแนน
9. กระท าการอันแสดงถึงความกระด้างกระเดื่องต่อครูและบุคลากรของโรงเรียน 50 คะแนน
10. มั่วสุมก่อความเดือดร้อนร าคาญผู้อื่นทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 50 คะแนน
11. ใช้กิจกรรมแอบอ้างกับผู้ปกครองเพ่ือออกจากบ้านไปท ากิจกรรมอ่ืนที่ไม่ใช่

กิจกรรมของโรงเรียน 50 คะแนน
12. น าหนังสือหรือรูปภาพหรือสิ่งที่ส่อไปในทางลามกอนาจารหรือยั่วยุกามารมณ์

มาอ่านหรือดูหรือฟังในโรงเรียน 50 คะแนน
13. พฤติกรรมล่อลวงหรือหลอกลวง 50 คะแนน
14. ไม่เข้าร่วมกิจกรรมพิธีหน้าเสาธงตอนเช้า การอบรมระดับชั้น หนีเวร หรือไม่ไปพบครู

ตามที่นัดหมาย เกิน 3 ครั้ง 50 คะแนน
15. ขโมยทรัพย์สินของมีค่า 30 - 70 คะแนน
16. ความผิดอื่นใดท่ีเทียบเท่ากับความผิดข้างต้น



ความผิดระดับ 4 (ความผิดร้ายแรง)
1. ท าทัณฑ์บน / ท ากิจกรรม / อ่ืนๆ
2. ตัดคะแนน 70 คะแนนข้ึนไป
ได้แก่พฤติกรรมต่อไปนี้
1. มีสารเสพติดร้ายแรงไว้ในครอบครองหรือว่าจ าหน่ายจ่ายแจก 80 คะแนน
2. ก่อความไม่สงบเรียบร้อยท าให้แตกความสามัคคี 70 คะแนน
3. ประพฤติกรรมก้าวร้ายท าร้ายร่างกายครู 100 คะแนน
4. ได้รับโทษอาญาทางกฎหมายบ้านเมือง 70 คะแนน
5. ดูหมิ่นและสบประมาทครู บิดา มารดา อย่างร้ายแรง 70 คะแนน
6. ประพฤติตนเป็นที่เสื่อมเสียชื่อเสียงของโรงเรียน 70 คะแนน
7. กระท าการอันเป็นปฏิปักษ์ต่ออ านาจบริหารของโรงเรียนหรือบังคับขู่เข็ญยุยงส่งเสริมหรือ

สนับสนุนผู้อื่นให้กระท าการดังกล่าว 100 คะแนน
8. เผยแพร่ลัทธิที่ขัดต่อกฎหมายบ้านเมือง 70 คะแนน
9. เจตนาท าลายทรัพย์สินของผู้อื่น ท าให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของโรงเรียน 70 คะแนน
10. ขโมยสิ่งของหรือทรัพย์สินของผู้อื่น ท าให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของโรงเรียน 70 คะแนน
11. น าบุคคลภายนอกมาก่อการทะเลาะวิวาทกับเพ่ือนนักเรียนในโรงเรียน 70 คะแนน
12. ก่อการทะเลาะวิวาทอย่างร้ายแรง 70 คะแนน
13. ท าผิดระเบียบข้อบังคับส าหรับนักเรียนโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกบ่อยครั้ง
โดยไม่เชื่อฟังค าตักเตือนของครู 70 คะแนน
14. ประพฤติตนเป็นคนมีอิทธิพล 70 คะแนน
15. ความผิดรา้ยแรงอ่ืน ๆ นอกเหนือไปจากที่ก าหนดไว้ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการกลุ่ม

บริหารกิจการนักเรียน
16. ในปีการศึกษาหนึ่ง ๆ ถ้านักเรียนคนใดกระท าความดี และได้รับคะแนนเพ่ิม 60,

70 และ 80 คะแนน จะได้รับเกียรติบัตรจากทางโรงเรียน
17. นักเรียนคนใดได้รับเกียรติบัตร ขั้นใดข้ันหนึ่ง 3 ปี ติดต่อกัน จะได้รับโล่เชิดชูเกียรติ

จากทางโรงเรียน



21. นักเรียนคนใดประพฤติดี เช่น ช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนหรือช่วยกิจกรรม
สาธารณะ หรือกระท าตนสมควรแก่การยกย่องเป็นตัวอย่างท่ีดีแก่นักเรียนผูอ่ื้นได ้
เห็นสมควรใหค้ะแนนใหม้ากกวา่อ านาจของรองผูอ้  านวยการกลุ่มบริหารกิจการนกัเรียน 
ให้รองผูอ้  านวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนหรือคณะกรรมการกลุ่มบริหารกิจการ
นกัเรียนพิจารณาเสนอใหผู้อ้  านวยการสั่งเพิ่มคะแนนความประพฤติต่อไป 
22. การแจกรางวลัใหมี้ข้ึนในโอกาสอนัควร 

***********************************


