หมวดที่ 5
ข้อที่ 21.
21.1
21.2
21.3
21.4
21.5
21.6
ข้อที่ 22.
22.1
22.2
22.3

22.4
22.5

22.6

การลงโทษและการตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียน
การลงโทษนักเรียนที่กระทาความผิด จะปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
ตักเตือนด้วยวาจา หรือบันทึกเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรให้นักเรียนลงชื่อรับทราบ
ตัดคะแนนความประพฤติ ส่งบันทึกการตัดคะแนนความประพฤติเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งต่อ
ผู้ปกครองนักเรียน
เชิญผู้ปกครองมาพบ และทาทัณฑ์บน
ให้บาเพ็ญประโยชน์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ในกรณีได้ดาเนินการตามข้อ 21.4 แล้วนักเรียนยังไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้นักเรียนเรียนซ้าชั้น
ในกรณีได้ดาเนินการตามข้อ 21.4 และ 21.5 แล้ว แต่นักเรียนยังกระทาความผิดซ้าอีก ให้
ดาเนินการเชิญผู้ปกครองนักเรียน มาดาเนินการย้ายสถานศึกษาให้นักเรียนทันที
การลงโทษแต่ละขั้นตอนให้ยึดแนวปฏิบัติดังนี้
เมื่อพบนักเรียนกระทาความผิดให้แจ้งหรือรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรต่อหัวหน้าวินัยนักเรียนหรือ
หัวหน้าวินัยสายชั้นโดยระบุความผิด วัน เวลา และสถานที่นักเรียนกระทาความผิดให้ชัดเจน แล้ว
นักเรียนผู้กระทา
หัวหน้าวินัยสายชั้นส่งแบบแจ้งผลการกระทาความผิดให้อาจารย์ที่ปรึกษาประจาชั้นของนักเรียนนั้น
ทราบ และลงลายมือชื่อ แล้วส่งให้คณะกรรมการฝ่ายวินัยดาเนินการต่อไป
ให้ประธานกรรมการงานวินัยนักเรียนเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียน
ที่กระทาความผิดและถูกตัดคะแนนตั้งแต่ 5 - 10 คะแนน และแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการฝ่าย
วินัยทราบส่วนความผิดที่ถูกตัดคะแนนระหว่าง 10 - 20 คะแนนให้ประธานกรรมการฝ่ายวินัยนา
เรื่องเสนอที่ประชุมกรรมการฝ่ายวินัยเพื่อพิจารณาโทษ แล้วนาเสนอผู้อานวยการ
ผู้อานวยการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียนที่มีความผิดถูกตัด
คะแนนเกิน 30 คะแนนขึ้นไป
ให้หัวหน้าฝ่ายวินัยหรือหัวหน้าวินัยสายชั้นแจ้งผลอนุมัติในข้อ21.3 และ21.4 เป็นลายลักษณ์อักษร
ระบุความผิดและคะแนนที่ถูกตัดรวมทั้งคะแนนที่ถูกตัดสะสมครั้งสุดท้ายต่ออาจารย์ประจาชั้นทราบ
และลายลักษณ์อักษร ระบุความผิด และคะแนนที่ถูกตัดรวมทั้งคะแนนที่ถูกตัดสะสมครั้งสุดท้ายต่อ
อาจารย์ประจาชั้นทราบและเชิญผู้ปกครองมาพบ เพื่อรับทราบความผิดและคะแนนของนักเรียนที่
ถูกตัด
เมื่อมีนักเรียนถูกตัดคะแนนความประพฤติตั้งแต่ 10 คะแนนขึ้นไปให้อยู่ในดุลยพินิจและการ
พิจารณาของ ประธานกรรมการงานวินัยนักเรียนในการส่งบันทึกผลการตัดคะแนนเพื่อแจ้งต่อ
ผู้ปกครองนักเรียนให้

ข้อที่ 23. ความผิดที่ต้องลงโทษ
23.1 ความผิดที่จะต้องตัดคะแนนความประพฤติ ครั้งละ 5 คะแนน
23.1.1 มาโรงเรียนสาย และไม่ซ่อมการทากิจกรรมหน้าเสาธง
23.1.2 ไม่รักษาความสะอาดสถานที่ ทาให้อาคารสถานที่สกปรก
23.1.3 นาอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดขึ้นไปบนอาคารเรียน

23.1.4
23.1.5
23.1.6
23.1.7
23.1.8
23.1.9
23.1.10
23.1.11
23.1.12
23.1.13
23.1.14
23.1.15
23.1.16
23.1.17
23.1.18

ซื้อหรือรับประทานอาหารระหว่างเวลาเรียน
นาอาหารและเครื่องดื่ม มารับประทานในห้องเรียน
ไม่เข้าชั้นเรียนตามตารางเรียน
มาโรงเรียนสาย 5 ครั้ง
ขาดโรงเรียนโดยไม่มีเหตุอันควร 1 ครั้ง
กล่าววาจาไม่สุภาพ และหยาบคาย
ใช้เครื่องประดับที่ไม่เหมาะสม
แต่งกายผิดระเบียบของทางโรงเรียน ขณะอยู่ในบริเวณโรงเรียน
ไม่สารวมกิริยามารยาทในบริเวณโรงเรียน
ไม่ทาความเคารพอาจารย์
วางตัวไม่เหมาะสมกับเพื่อนต่างเพศ
นาของมีค่า หนังสือการ์ตูนและเครื่องเล่นที่ไม่เหมาะสมมาโรงเรียน
เข้าหอพักเลยเวลาที่ทางหอพักกาหนด
ไม่เข้าคาบ study ตามเวลาที่ทางหอพักกาหนด
ใช้โทรศัพท์มือถือระหว่างเวลา 07.50 น. – 12.00 น.และ 13.00 น. - 16.30 น. ฝ่าย
วินัยจะดาเนินการยึดมือถือ และให้ผู้ปกครองมาติดต่อรับคืนได้ทุกวันศุกร์ ระหว่างเวลา
16.30 น. – 17.00 น.

23.2 ความผิดที่จะต้องตัดคะแนนความประพฤติ ครั้งละ 10 คะแนน
23.2.1 ขีดเขียนฝาผนังโต๊ะเรียนแผ่นป้ายและส่วนประกอบอาคารต่าง ๆ
23.2.2 ออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต
23.2.3 ก่อเหตุทะเลาะวิวาทกันสถานเบา โดยไม่มีอาวุธ
23.2.4 เล่นกันโดยประมาท จนทาให้เกิดบาดแผล
23.2.5 นาหนังสือลามกอนาจารมาโรงเรียนหรือมีอยู่ในครอบครอง
23.2.6 มีอุปกรณ์การพนัน (ไพ่,ไฮโลฯลฯ)
23.2.7 สูบหรือมีบุหรี่ไว้ในครอบครอง
23.2.8 นาประทัด ดอกไม้ไฟ มาโรงเรียน หรือมีอยู่ในครอบครอง
23.2.9 แต่งกายในชุดเครื่องแบบของนักเรียนไม่เรียบร้อยเมื่ออยู่นอกบริเวณโรงเรียน
23.2.10 ไม่สารวมกิริยามารยาทขณะอยู่ในชุดเครื่องแบบนักเรียนเมื่ออยู่นอกบริเวณโรงเรียน
23.3 ความผิดที่จะต้องตัดคะแนนความประพฤติ ครั้งละ 20 คะแนน
23.3.1 มี หรือ ดื่มสุรา เสพสิ่งเสพย์ติด หรือมีพยานหลักฐานว่าไปดื่มสุรา เสพสิ่งเสพย์ติด
23.3.2 เล่นการพนัน
23.3.3 ทาลายทรัพย์สินของโรงเรียน

23.3.4
23.3.5
23.3.6
23.3.7
23.3.8
23.3.9
23.3.10
23.3.11

ทุจริตในการสอบ
ปลอมแปลงลายมือชื่อในเอกสารทางราชการและเอกสารที่ใช้ในการติดต่อกับทางโรงเรียน
แจกสื่อสิ่งพิมพ์ที่ผิดกฎหมาย หรือจาหน่ายสิ่งของโดยไม่ได้รับอนุญาต
ก่อเหตุทะเลาะวิวาทชกต่อยสถานหนักในโรงเรียน โดยมีอาวุธ
กล่าวคาหยาบต่ออาจารย์
ออกนอกหอพักในยามวิกาลและไปพักค้างคืนที่อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
แต่งกายในชุดเครื่องแบบของโรงเรียนอยู่ในสถานที่ที่ไม่เหมาะกับสภาพนักเรียน
เจตนาหลีกเลี่ยงและไม่ดาเนินการเข้าพักที่หอพักของทางโรงเรียนและ หอพักในกากับ
ของโรงเรียน
23.3.12 ดาเนินการอันใดที่เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายในทรัพย์สินของทางโรงเรียน หรือ
ทรัพย์สินของหอพัก
23.4 ความผิดที่ต้องตัดคะแนนความประพฤติครั้งละ 30 คะแนน และทาทัณฑ์บน ให้นักเรียนบาเพ็ญ
ประโยชน์ เพื่อปรับปรุงพฤติกรรม
23.4.1 เสพสิ่งเสพย์ติดร้ายแรงตั้งแต่กัญชาขึ้นไป
23.4.2 ลักขโมยทรัพย์สินของผู้อื่น
23.4.3 พกพาอาวุธของมีคม เช่น มีด สนับมือ ฯลฯ มาโรงเรียน
23.4.4 นาบุคคลภายนอกมาโรงเรียนและก่อการทะเลาะวิวาทหรือก่อให้เกิดความเสียหายกับทาง
โรงเรียน
23.4.5 ทะเลาะวิวาทชกต่อยกับบุคคลภายนอกโรงเรียน
23.4.6 ข่มขู่ขูดรีดผู้อื่น
23.4.7 แสดงกิริยากระด้างกระเดื่อง หรือแสดงกิริยาดูหมิ่นสบประมาทอาจารย์
23.4.8 มีพฤติกรรมส่อไปในทางชู้สาว
23.5 ความผิดที่ต้องให้ผู้ปกครองมาดาเนินการให้ย้ายโรงเรียนในทันที
23.5.1 มีวัตถุระเบิด หรืออาวุธปืน
23.5.2 ใช้อาวุธข่มขู่หรือทาร้ายร่างกายผู้อื่น
23.5.3 ความผิดฐานชู้สาว (ถึงขั้นการมีเพศสัมพันธ์)
23.5.4 เสพสิ่งเสพย์ติดประเภทยาบ้าหรือรุนแรงกว่า
23.5.5 กระทาการอื่นใดที่ก่อให้เกิดความเสียหาย แก่ชื่อเสียงของโรงเรียนอย่างร้ายแรง
23.5.6 มีพฤติกรรมกระทาความผิดและทางโรงเรียนได้ดาเนินการตามข้อ21.3 และ21.4 อยู่ซ้า
เกิน 3 ครั้ง แต่นักเรียนผู้กระทาผิดยังไม่ปรับปรุงตนเอง
ข้อที่ 24. ความผิดลักษณะอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในประกาศนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการฝ่ายวินัย
เปรียบเทียบความผิดและลงโทษตามระเบียบนี้ และระเบียบอื่นตามที่เห็นสมควร

ข้อที่ 25. ผลของการตัดคะแนนความประพฤติ
25.1 คะแนนที่ถูกตัดสะสมคิดเป็นช่วงชั้นที่ 3 และช่วงชั้นที่ 4 คือ แยกเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
25.2 เกณฑ์การรวมคะแนนความประพฤติมีคะแนนเต็ม 60 คะแนน แยกเป็นช่วงชั้นตามข้อ 25.1
25.3 นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติสะสมระหว่าง 10 - 20 คะแนน ส่งหนังสือแจ้งการตัดคะแนน
ให้ผู้ปกครองของนักเรียนทราบในทันที เพื่อให้ได้รับรู้ข้อมูลความประพฤตินักเรียนเบื้องต้น
25.4 นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติสะสมระหว่าง 20 – 30 คะแนนขึ้นไป ให้ฝ่ายกิจการนักเรียน
ดาเนินการแจ้งให้ผู้ปกครองมาโรงเรียนเพื่อรับทราบพฤติกรรมของนักเรียนและหาแนวทางในการป้องปราม
พฤติกรรมนักเรียน
25.5 นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติสะสมระหว่าง 40 - 50 คะแนน ให้นักเรียนบาเพ็ญประโยชน์
เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คณะกรรมการบริหารมีสิทธิดาเนินการให้นักเรียน เรียนซ้าชั้น
25.6 นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติสะสมถึง 60 คะแนน ให้ดาเนินการเชิญผู้ปกครองนักเรียน มา
ดาเนินการย้ายสถานศึกษาให้นักเรียนทันที
ข้อที่ 26. ฝ่ายกิจการนักเรียนมีหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลการตัดคะแนนความประพฤติ คะแนนความประพฤติ
สะสมและรายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

