
 
 
 

 
ระเบียบโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 

ว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤติและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2563 
  เพื่อให้การควบคุมความประพฤติของนักเรียนอยู่ในระเบียบวินัย และมีคุณธรรม จริยธรรมในทางท่ีดียิ่งขึ้น 
ทางโรงเรียนเห็นควรปรับปรุงระเบียบโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนเสียใหม่ให้เหมาะสมตาม
สภาพและทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม 
  อาศัยอ านาจตามประกาศระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา พ.ศ. 
2548 ลงวันท่ี 18  มกราคม พ.ศ. 2548 โรงเรียนจึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา” ว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤติ
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน  

ข้อ  2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป 
ข้อ  3  ให้ยกเลิก  

(1)  ระเบียบโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤติและปรับเปล่ียน
พฤติกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ตามก าหนดไว้หรือประกาศในคู่มือนักเรียนก่อนนี้ 

(2)  บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าส่ังอื่นใดของโรงเรียนในส่วนท่ีก าหนดไว้แล้วและ/หรือซึ่ง
ขัดแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ  4  ในระเบียบนี้ 
 “โรงเรียน” หมายถึง โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
  “ผู้อ านวยการ” หมายถึง ผู้อ านวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
  “ครู” หมายถึง ครูท้ังท่ีเป็นข้าราชการประจ าและครูอัตราจ้างช่ัวคราวในปัจจุบัน 

“ครูที่ปรึกษา” หมายถึง ครูท่ีสถานศึกษาแต่งต้ังอย่างเป็นทางการ ให้มีหน้าท่ีรับผิดชอบต่อการดูแลและ
ให้ความช่วยเหลือนักเรียน ในด้านต่าง ๆ 
  “นักเรียน” หมายถึง นักเรียนปัจจุบันของโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
  “ผู้ปกครอง” หมายถึง ผู้ท่ีได้ลงช่ือเป็นผู้ปกครองนักเรียนในเอกสารมอบตัวนักเรียนท่ีให้ไว้กับทางโรงเรียน 
  “ครูหัวหน้าระดับชั้น” หมายถึง ครูท่านหนึ่งท่ีได้รับมอบหมายให้ท าหน้าท่ีเป็นหัวหน้าระดับช้ัน 
  “กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน” หมายถึง คืองานส่งเสริม พัฒนา ควบคุม และแก้ไข ความประพฤติ
ของนักเรียนให้อยู่ในระเบียบวินัย ก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในการอยู่ร่วมกัน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน
การสอนให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร  

“การกระท าผิด” หมายถึง การท่ีนักเรียนประพฤติหรือฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน หรือของกระ
ศึกษาธิการ หรือกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา 
 “การลงโทษ” หมายถึง การลงโทษนักเรียนท่ีกระท าผิด โดยมีความมุ่งหมายเพื่อการอบรมส่ังสอน 
 “ความผิดร้ายแรง” หมายถึง (1) กล่ันแกล้งหรือท าร้ายครู 
         (2) จ าหน่ายสารเสพติดในโรงเรียน 
         (3) ผิดประเวณีหรือชู้สาวอย่างรุนแรง 
         (4) ก่อเหตุหรือร่วมก่อเหตุการณ์รุนแรงหรือถึงแก่ชีวิตหรือความพิการ 
 



 
 
         (5) ขาดเรียนติดต่อกันเกิน 15 วันโดยไม่มีเหตุผล 
         (6) ขัดค าส่ังหรือระเบียบโรงเรียน หรือความผิดอื่นๆ ท่ีร้ายแรงคล้ายคลึงกัน 

“ท ากิจกรรม” หมายถึง การให้นักเรียนท่ีกระท าผิด ท ากิจกรรม หรือบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง 
สถานศึกษาหรือสังคม ในลักษณะของงานท่ีเป็นสาธารณประโยชน์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หรืองานท่ีส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 
  “คณะกรรมการกลุ่มกิจการนักเรียน” หมายถึง คณะกรรมการท่ีมีหน้าท่ีพิจารณาลงความเห็นการกระท า
ผิด ประกอบด้วยหัวหน้าบริหารงานกิจการนักเรียน หัวหน้าระดับ ครูท่ีปรึกษา และรองผู้อ านวยการโรงเรียนกลุ่ม
บริหารงานกิจการนักเรียน 
  ข้อ 5 โทษที่จะลงโทษนักเรียนที่กระท าความผิด มี 4 สถานดังนี้ 
          (1) ว่ากล่าวตักเตือน     

(2) ท าทัณฑ์บน       
(3) ตัดคะแนนความประพฤติ   
(4) ท ากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

 ข้อ 6 ลักษณะความผิดที่ต้องตัดคะแนนความประพฤติ ก าหนดไว้เป็นหมวดดังนี้ 
หมวดท่ี 1  
การเรียน 

1.1 ขาดเรียนโดยไม่แจ้งเหตุผล     5 คะแนน 
1.2 ไม่เข้าร่วมกิจกรรมท่ีทางโรงเรียนจัด    5 คะแนน 
1.3 หนีเรียน        5 คะแนน 
1.4 หนีโฮมรูม       5 คะแนน 
1.5 ออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนญุาต   5 คะแนน 
1.6 ทุจริตในการสอบ       10 คะแนน 
1.7 ปลอมแปลงเอกสาร ลายมือช่ือของครู และผู้ปกครอง  10 คะแนน 
1.8  หนีโรงเรียน       10 คะแนน 
1.9  ไม่มาหรือหลีกเล่ียงการน าเอกสาร หลักฐานทางราชการ 
  หรือข่าวสารทางโรงเรียนให้ผู้ปกครอง    5 คะแนน 
 

หมวดท่ี 2 
การแต่งกาย 

2.1 เส้ือไม่ปัก ท.พ. / ช่ือ – สกุล / เลขประจ าตัว / หรือผิดแบบ  5 คะแนน 
2.2 ใส่เส้ือผู้อื่นมาโรงเรียน      5 คะแนน 
2.3 ใส่เส้ือกันหนาวโดยไม่สวมเส้ือนักเรียนข้างใน   5 คะแนน 
2.4 ใส่เครื่องประดับมาโรงเรียน     5 คะแนน 
2.5 เอาชายเส้ือออกนอกกางเกง/กระโปรง (ชุดนักเรียน)   5 คะแนน 
2.6 ทรงผมไม่ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน    10 คะแนน 
2.7 ไว้หนวดเครา/แต่งหน้า/ทาปาก/เขียนค้ิว    5 คะแนน 
2.8 ย้อม ดัด เปล่ียนสี หรือซอยผม     10 คะแนน 



 
 
2.9 ไม่แต่งเครื่องแบบ ลส./น.น../น.ศท./บ.พ./อาสา   5 คะแนน 
2.10 กระโปรง / กางเกง ผิดระเบียบ     5 คะแนน 
2.11 เล็บยาว / ถุงเท้า  ผิดระเบียบ     5 คะแนน 

 
 

หมวดท่ี 3 
ความประพฤติ 

3.1 พูดวาจาไม่สุภาพ  หยาบคาย     10 คะแนน 
3.2 ไม่ส ารวมกริยามารยาทท้ังในและนอกโรงเรียน   10 คะแนน 
3.3 โกหก/ให้การเท็จ/ไม่ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียน   10 คะแนน 
3.4 ประพฤติตนท าให้เส่ือมเสียภาพพจน์ของโรงเรียน   10 คะแนน 
3.5 ทะเลาะวิวาทแต่ไม่ใช้ก าลังท าร้ายกัน    10 คะแนน 
3.6 ทะเลาะวิวาทและใช้ก าลังท าร้ายกัน    15 คะแนน 
3.7 ร่วมวงทะเลาะวิวาทระหว่างโรงเรียน    20 คะแนน 
3.8 น าคนนอกมาทะเลาะวิวาทกับนักเรียนในโรงเรียน   25 คะแนน 
3.9 มีส่วนร่วมในการกระท าผิด     10 คะแนน 
3.10 สูบบุหรี่/มีบุหรี่ไว้ในครอบครอง     10 คะแนน 
3.11 ใช้ส่ือลามก       5 คะแนน 
3.12 ด่ืมเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์     20 คะแนน 
3.13 เล่นการพนัน       20 คะแนน 
3.14 ข่มขู่เพื่อเอาทรัพย์ผู้อื่น      20 คะแนน 
3.15 มีพฤติกรรมใช้ยาเสพติด      20 คะแนน 
3.16 เสพยาเสพติด หรือมีไว้      20 คะแนน 
3.17 จ าหน่ายหรือค้ายาเสพติดให้กับนักเรียนในโรงเรียน   60 คะแนน 
3.18 ลักขโมยของผู้อื่น       20 คะแนน 
3.19 ท าลายทรัพย์สินของราชการ     20 คะแนน 
3.20 กล่ันแกล้งเพื่อนโดยเจตนา     10 คะแนน 
3.21 ประพฤติตัวไปในทางชู้สาว     15 คะแนน 
3.22 แสดงอากัปกริยา/วาจา/แสดงอาการกระด้างกระเด่ือง/ขาดการอ่อน 
  น้อมถ่อมตน/ขาดความเคารพต่อครูและบุคลากรของโรงเรียน  20 คะแนน 
3.23 ใช้ส่ืออินเตอร์เน็ตในทางท่ีไม่เหมาะสม ท าให้เกิดความเสียหายกับ 
  บุคคลอื่นหรือองค์กร      20 คะแนน 
3.24 น าโทรศัพท์ หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน 

มาใช้ในโรงเรียน       10 คะแนน 
3.25 สแกนบัตรแทนเพื่อน      5 คะแนน 
3.26 ไม่น าบัตรนักเรียนมาโรงเรียน     5 คะแนน 
3.27 ขี่มอเตอร์ไซค์ไม่สวมหมวกกันน๊อค     10 คะแนน 



 
 
3.28  ไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจราจรทางบก พ.ศ.2522 อย่างเคร่งครัด  5 คะแนน 
3.29 ไม่ปฏิบัติเป็นไปตามความเร็วในการขับขี่ภายในบริเวณโรงเรียนไม่เกนิ  
  20 กิโลเมตรต่อช่ัวโมงและจอดรถ หรือหยุดรถในท่ีให้จอด   5 คะแนน 
3.30  ไม่จอดรถจักรยานยนต์ในพื้นท่ี ท่ีโรงเรียนได้จัดไวใ้ห้   5 คะแนน 
3.31  ดัดแปลงสภาพเครื่องยนต์ทุกกรณี      5 คะแนน 
3.32  ไม่มีใบอนุญาตขับขี่รถ      5 คะแนน 
 
 

หมวดท่ี 4 
อาคารสถานท่ี 

4.1 ไม่ท าเวร/ไม่ท าเขตรับผิดชอบ 5ส     5 คะแนน 
4.2 น าอาหาร/เครื่องด่ืมข้ึนไปบนอาคารเรียน    5 คะแนน 
4.3 ส่ัง/น า อาหารจากภายนอกเข้ามาในโรงเรียน   10 คะแนน 
4.4 เล่นฟุตบอลในห้องเรียน/บนอาคารเรียน    5 คะแนน 
4.5  ฝ่าฝืนระเบียบการใช้อาคารสถานท่ี หรือระเบียบการใช้โรงอาหาร 5 คะแนน 

 
หมวดท่ี 5 

การตรงต่อเวลา มีวินัยและอื่นๆ 
5.1 มาสาย (07.50 น.)      5 คะแนน 
5.2 กรณีขาดเรียน/ไม่มาโรงเรียนเลยโดยไม่มีการลา   5 คะแนน 
5.3 ฉีกหรือตัดหนังสือ/ส่ิงพิมพ์ ในห้องสมุด    10 คะแนน 
5.4 พกพาอาวุธหรือส่ิงของคล้ายอาวุธ มาโรงเรียน   20 คะแนน 
5.5 น าประทัด/ดอกไม้ไฟ มาเล่นในโรงเรียน    20 คะแนน 
5.6 ฝ่าฝืนระเบียบอื่นๆ หรือมาตรการของโรงเรียนอื่นท่ีไม่ได้ระบุใน 
  ระเบียบนี้        5 คะแนน  

 
 ข้อ 7 ลักษณะที่ได้คะแนนพฤติกรรม 

หมวดท่ี 1  
การเรียน 

1.1 สืบค้น หาข้อมูลในห้องสมุด      +2 คะแนน 
1.2 เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษท่ีทางโรงเรียนจัดขึ้น     +5 คะแนน 
1.3 ได้รับรางวัลระดับโรงเรียน      +10 คะแนน 
1.4 ได้รับรางวัลระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา    +15 คะแนน 
1.5 ได้รับรางวัลระดับภาค      +20 คะแนน 
1.6 ได้รับรางวัลระดับประเทศ      +25 คะแนน 
1.7 ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ     +30 คะแนน 
1.8  ส่งจดหมายขอลาป่วย/ลาหยุดต่างๆ     +4 คะแนน 



 
 
1.9 ผลงานดีเด่นด้านกีฬา        +5 คะแนน 
1.10 อธิบายให้ความรู้แก่ผู้อื่น       +10 คะแนน 
 

หมวดท่ี 2 
การแต่งกาย 

2.1 แต่งกายเป็นแบบอย่างท่ีดีได้รับการยกย่อง    +5 คะแนน 
2.2 บริจาคเครื่องแต่งกายให้รุ่นน้องหรือผู้อื่น    +10 คะแนน 
 

หมวดท่ี 3 
ความประพฤติ 

3.1 บ าเพ็ญประโยชน์ 1 ช่ัวโมง (จิตอาสา)    +5 คะแนน 
3.2 มีจิตอาสาช่วยเหลืองาน      +2 คะแนน 
3.3 เก็บของได้แล้วส่งคืน      +5 คะแนน 
3.4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต      +100 คะแนน 
3.5 ความร่วมมือแก้ปัญหาจากผู้ปกครอง    +10 คะแนน 
3.6 เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้า     +2 คะแนน 
3.7 เข้าค่ายพัฒนาวินัยและแก้ไขพฤติกรรมกับหัวหน้าระดับ  +50 คะแนน 
3.8 ปรับคะแนนเบ้ืองต้น หรือปฏิบัติธรรมตามหลักศาสนาของนักเรียน +5 คะแนน 
 

หมวดท่ี 4 
อาคารสถานท่ี 

4.1 บ าเพ็ญประโยชน์ 5 ช่ัวโมง (กรณีคะแนนติดลบ 60 คะแนน)  +20 คะแนน 
4.2 ร่วมพัฒนาอาคารสถานท่ี      +5 คะแนน 
4.3 ขยะและขวดน้ าแลกแต้ม      +2 คะแนน 
4.4 ท าความสะอาดเขตพื้นท่ี 5ส     +2 คะแนน 
4.5  อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม      +2 คะแนน 
4.6  ท าความสะอาดอาคารสถานท่ี      +5 คะแนน 

 
ข้อ 8 ผลของการตัดคะแนนความประพฤติ 

1. นักเรียนท่ีตัดหักคะแนน รวมถึง 40 คะแนน ให้หัวหน้าระดับ ครูท่ีปรึกษาด าเนินการแจ้ง  
 ผู้ปกครองนักเรียนมาปรับคะแนนตามกิจกรรมท่ีก าหนดหรือปฏิบัติธรรมตามหลักศาสนาของตนเอง เพื่อ
ได้คะแนนคืน 

   2. นักเรียนท่ีตัดหักคะแนน รวมถึง 60 คะแนน ให้หัวหน้าระดับ ครูท่ีปรึกษาด าเนินการเชิญ  
  ผู้ปกครองมาพบ เพื่อให้นักเรียนปรับพฤติกรรมโดยการบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ตามท่ีโรงเรียนก าหนด 

3. นักเรียนท่ีตัดหักคะแนน รวมถึง 80 คะแนน ให้มีการปรับพฤติกรรม ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต  

 



 
 

        4. นักเรียนท่ีตัดหักคะแนน รวมถึง 100 คะแนน ให้หัวหน้าระดับ ครูท่ีปรึกษาด าเนินการบันทึก 
  เสนอคณะกรรมการบริหารงานกิจการนักเรียน เพื่อเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน 
           4.1 โรงเรียนไมอ่อกใบรับรองความประพฤติ 
           4.2 ย้ายสถานศึกษาใหม่ ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
 ข้อ 9 โรงเรียนก าหนดให้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้คะแนนคืนในแต่ละด้านดังนี้    

ด้านท่ี 1 ท าความสะอาดอาคารสถานท่ี  จ านวน 5 ช่ัวโมง  (ได้คืน 5 คะแนน) 
ด้านท่ี 2 บริการผู้อื่น สังคม   จ านวน 5 ช่ัวโมง  (ได้คืน 5 คะแนน) 
ด้านท่ี 3 อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  จ านวน 10 ช่ัวโมง  (ได้คืน 10 คะแนน) 
ด้านท่ี 4 วิชาการ    จ านวน 15 ช่ัวโมง  (ได้คืน 15 คะแนน) 
ด้านท่ี 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต  จ านวน 20 ช่ัวโมง  (ได้คืน 20 คะแนน) 

 
 ข้อ 10 ลักษณะความผิดอื่นนอกจากที่ระบุในระเบียบนี้ใหอ้ยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฝ่าย
กิจการนักเรียน พิจารณาความผิดและลงโทษตามเห็นสมควรเป็นที่สุด 
 ข้อ 11 ให้หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจตีความและ
วินิจฉัยปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้   
 
 

   ประกาศ ณ วันท่ี 1 กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
 
 

 
   นางเพียงแข   ชิตจุ้ย 

                                                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


