
 
 

ระเบียบโรงเรียนพิชัย 
ว่าด้วยการควบคุมวินัยและความประพฤตินักเรียน  พ.ศ. 2564 

  

ด้วยโรงเรียนพิชัย  เห็นสมควรปรับปรุงระเบียบโรงเรียนพิชัย  ว่าด้วยการควบคุมวนิัยและความประพฤตขิองนักเรียน  
พ.ศ. 2564   การลงโทษนักเรียนที่พฤตผิิดระเบียบของทางโรงเรียน  เพ่ือให้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยการ
ลงโทษนักเรียน  พ.ศ.  2548 และเพ่ือเป็นการควบคุมให้นักเรียนเปน็ผู้มีความประพฤตดิี มีระเบียบ มีวนิัย  และรูจ้ักแก้ไขปรับปรงุ
ตนเอง  จงึอาศัยระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าดว้ยการลงโทษนักเรียน พ.ศ. 2548  ให้ออกระเบียบดังนี้ 

หมวดที่ 1  บททัว่ไป  
  ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนพิชัย ว่าด้วยการควบคุมวนิัยและความประพฤตนิักเรียน พ.ศ.2564”   
  ข้อ 2  ให้ยกเลิก  “ระเบียบโรงเรียนพิชัย ว่าด้วยวนิัยและความประพฤตขิองนักเรียน พ.ศ.2563” 
ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
  ข้อ 3  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตัง้แตว่ันถัดจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 
  ข้อ 4  ในระเบียบนี้มุ่งให้ใช้คะแนนเปน็เกณฑ์ในการควบคุมความประพฤติของนักเรียนและสง่เสริมในการท า
ความดีที่เป็นประโยชน์แกต่นเองและสังคมโดยรวม  โดยก าหนดให้นักเรียนมีคะแนนประจ าตวัคนละ 100  คะแนน  ถ้ากระท า
ความผดิจะถูกตดัคะแนน ประจ าตัว  คะแนนทีต่ัดนี้จะใชใ้นแต่ละปีการศึกษาเท่านัน้ เพ่ือให้โอกาสแก่นักเรียนได้มกีารพัฒนา
พฤติกรรมให้ดีขึน้ แต่นักเรียนไม่พัฒนาตนเองให้ดขีึ้นเองคะแนนในปีก่อนๆ อาจน ามาใช้เป็นข้อมลูในภาพรวมของนักเรียน 

หมวดที่  2  การตัดคะแนนความประพฤติ 
ข้อ 5  ผู้มีอ านาจและแนวปฏิบตัิในการตัดคะแนน 
5.1 ครูมีสิทธิ์ตดัคะแนนความประพฤติของนักเรียนทุกคนตามเกณฑ์ความผิดและมีอ านาจการตัดคะแนนดงันี้ 

1) ครู  รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  รองหัวหน้าระดับชัน้  ตดัคะแนนไดค้รัง้ละ 10 คะแนน 
2) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  หัวหน้างาน ครูที่ปรึกษา  (เฉพาะนักเรียนในความรับผิดชอบ) และ 

            หัวหน้าระดับชัน้  ตดัคะแนนได้ครั้งละไม่เกิน 20 คะแนน 
3) หัวหน้าฝ่าย  ตัดคะแนนไดค้รั้งละไม่เกิน  30  คะแนน 
4) รองผู้อ านวยการ และที่ปรึกษา  ตดัคะแนนไดค้รัง้ละไม่เกิน  40 คะแนน 
5) ผู้อ านวยการตดัคะแนนไดต้ามความเหมาะสม 

5.2 ให้ครูเสนอการตัดคะแนนความประพฤตขิองนักเรียนผ่านงานวนิัยและความประพฤติกลุ่มบริหาร 
      กิจการนักเรียน 
5.3 หัวหน้างานวินัยและความประพฤติ  บนัทึกผลในข้อ 5.2  ลงในระเบียนประวตัิความประพฤติของนักเรียน  

และแจ้งครูที่ปรึกษาของนักเรียนทราบและน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานกจิการนักเรียน
นับตัง้แต่วนัทีน่ักเรียนถูกตดัคะแนน 

ข้อ 6  เกณฑ์การตดัคะแนน  
  ตัดครัง้ละ  5  คะแนน  

1. มาโรงเรียนสาย 
2. ส่งเสียงอึกทึกในห้องเรียน 
3. ไม่ตรงต่อเวลา 
4. ท าความสกปรกหรือไม่รักษาความสะอาด 
5. กล่าววาจาหยาบคาย 
6. รับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มในห้องเรียนขณะเรียน 
7. ไม่เข้าเรียนตามตารางเรียน 
8. ไม่แสดงความเคารพคร ู



9. เล่นในที่ที่โรงเรียนห้าม 
10. ไม่ปักอักษรย่อ  สัญลักษณ์ต่าง ๆ ตามโรงเรียนก าหนด 
11. นักเรียนชายไว้ผมยาว  ไวห้นวด  ไว้เครา  นักเรียนหญิงไว้ผมยาวแต่ไมร่วบให้เรียบร้อย 
12. ไม่กลัดกระดุมเสื้อให้เรียบร้อย  หรือถอดเสื้อเดนิในที่สาธารณะ 
13. แตง่เครื่องแบบนักเรียนไม่เรียบร้อย 
14. ใช้กระเป๋าหนังสือที่โรงเรียนไม่อนุญาตมา  และไม่มีกระเป๋าหนังสือมาโรงเรียน 
15. ใช้เครื่องประดับที่ไม่เหมาะสมกับสภาพความเป็นนักเรียน 
16. การน าและ/หรือใช้เครื่องมือสื่อสารในโรงเรียน  (ยกเว้นรายที่ผู้ปกครองขออนุญาต) 
17. ความผดิอื่น ๆ  ที่เทียบเท่ากับที่ก าหนดไว้  ตามดุลยพินิจของครูที่สั่งตดัคะแนน 

ตัดครัง้ละ  10  คะแนน 
1. ขาดโรงเรียนไปโดยไม่แจ้งเหตผุลให้โรงเรียนทราบตดิต่อกันเกิน 3 วนั 
2. แสดงกิริยาวาจาให้เห็นว่าขาดความเคารพครูอาจารย์ 
3. ออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไม่ไดร้ับอนุญาต 
4. ก่อการทะเลาะวิวาทระหว่างเพ่ือนโรงเรียนเดียวกนั 
5. สวมใส่กางเกง  เสื้อ  กระโปรง  รองเท้า  ถุงเท้า  ผิดระเบียบ 
6. แอบอ้างผู้อืน่เป็นผู้ปกครอง 
7. ความผดิอื่น  ๆ  ท่ีเทียบเท่ากับที่ก าหนดไว้ตามดุลพินจิของครูทีส่ั่งตัดคะแนน 

ตัดครัง้ละ  20  คะแนน 
1. สูบบุหรี่  หรือเครื่องดื่มเครื่องดองของมึนเมาทุกชนดิ 
2. เล่นการพนนั 
3. ไว้ผมไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน 
4. ไม่เข้า – ออกโรงเรียนตามทางประตูที่ก าหนด 
5. ความผดิอื่น  ๆ  ท่ีเทียบเท่ากับที่ก าหนดไว้ตามดุลพินจิของครูทีส่ั่งตัดคะแนน 

ตัดครัง้ละ  30  คะแนน 
1. เสพยาเสพติด  ซื้อขาย  หรือมีไวค้รอบครอง หมายเหตุ  พิจารณาโทษตามกฎหมาย 
2. ก่อการทะเลาะวิวาทสถานหนักระหว่างเพ่ือนในโรงเรียนเดียวกนั 
3. พกพาอาวุธเข้ามาในโรงเรียน 
4. ลักขโมย 
5. ก่อการทะเลาะวิวาทระหว่างโรงเรียน 
6. ประพฤตชิั่วหรือกระท าการใด ๆ ท่ีน าความเสื่อมเสียชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน 
7. ท าความผดิฐานชู้สาว 
8. ความผดิอื่น  ๆ  ท่ีเทียบเท่ากับที่ก าหนดไว้ตามดุลพินจิของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

หมายเหตุ ประพฤติชั่วร้ายแรงหรือกระท าการใด ๆ ที่น าความเสื่อมเสียชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนหรือเทียบเท่า 
การตัดคะแนนให้เป็นไปตามดุลพินิจของผู้อ านวยการโรงเรียนหรือคณะกรรมการบริหาร  ส าหรับสิ่งของต่างๆ ที่ผิดระเบียบ โดยทาง
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนยึดไว้ให้นักเรียนน าผู้ปกครองมารับคืนภายใน 1  สัปดาห์ถ้าพ้นก าหนดทางกลุ่มบริหารงานกิจการ
นักเรียนจะไม่รับผิดชอบ  

ข้อที่ 7 บทลงโทษ 
7.1  ถ้านักเรียนคนใดกระท าความผิด โดยถูกตดัคะแนนตั้งแต่ 5-30 คะแนน นักเรียนรับใบเตือนครัง้ที่ 1  
      และปฏิบัติกิจกรรมจิตสาธารณะเปน็ระยะเวลา 10 ชั่วโมง โดยการควบคุมดแูลของครูที่ปรึกษา  
      หัวหน้าระดับ หรือคณะกรรมการด าเนินการที่โรงเรยีนแต่งตั้งเป็นผู้รับรอง  
 
 
 



7.2  ถ้านักเรียนคนใดกระท าความผิด โดยถูกตัดคะแนนในช่วง 31-50 คะแนน นักเรียนรับใบเตือนครั้งที่ 2 
      เชิญผู้ปกครองหาแนวทางแก้ไขพฤติกรรม และปฏิบัติกิจกรรมจิตสาธารณะเป็นระยะเวลา 20 ชั่วโมง 
      โดยการควบคุมดูแลของหัวหน้าระดับชั้น หรือคณะกรรมการด าเนินการที่โรงเรียนแต่งตั้งเป็นผู้รับรอง                                                                                                                                                                     
7.3  ถ้านักเรียนคนใดกระท าความผิด โดยถูกตัดคะแนนตั้งแต่ 51-70  คะแนน ให้ประชุมคณะกรรมการ              
  กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน แจ้งหัวหน้าระดับ ครูที่ปรึกษา และเชิญผู้ปกครองเพ่ือรับทราบ และด าเนินการ 
  ท าทัณฑ์บนครั้งที่ 1 จัดกิจกรรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามท่ีโรงเรียนก าหนดไว้ 

 7.4 ถ้านักเรียนคนใดกระท าความผิด โดยถูกตัดคะแนนสะสมตั้งแต่ 71-79 คะแนน ให้ประชุมคณะกรรมการ 
      กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน แจ้งหัวหน้าระดับ ครูที่ปรึกษา และเชิญผู้ปกครอง เพ่ือรับทราบและด าเนินการ     
       ท าทัณฑ์บนครั้งที่ 2  จัดกิจกรรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามท่ีโรงเรียนก าหนดไว้ 
7.5 ถ้านักเรียนคนใดกระท าความผิด โดยถูกตัดคะแนนสะสมตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป ให้ประชุม 
      คณะกรรมการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน แจ้งหัวหน้าระดับ ครูที่ปรึกษา และผู้ปกครองเพ่ือรับทราบ  
      เสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการบริหารเพ่ือพิจารณาตามเอกสาร ในข้อ 7.4  

หมวด 3  การลงโทษนักเรียน 
ข้อ 8  การควบคุมความประพฤติของนักเรียน  จะต้องปรากฏหลักฐานข้อเท็จจริงชัดว่าผูน้ั้นได้กระท าความผดิจรงิ   

และสมควรไดร้ับการลงโทษ 
ข้อ 9  การลงโทษนักเรียนแต่ละครั้งจะต้องไม่ใช้ความรนุแรง   หรือกลัน่แกลง้ หรือสั่งลงโทษดว้ยความโกรธ    

หรือไม่ลงโทษนักเรียนที่ก าลงัป่วย  มีปัญหากระทบกระเทือนจิตใจ  และค านงึถงึวัยของนักเรียนด้วย  ซึ่งการลงโทษนักเรียนให้
เป็นไปเพ่ือว่ากล่าว  สั่งสอน  มีเจตนาให้นักเรียนไดล้ะเวน้พฤติกรรมที่ไมด่ี  ให้รู้ส านึก  และเป็นคนดี  เป็นที่ยอมรับของคนอืน่ 
  ข้อ 10  การลงโทษนักเรียนทุกครั้ง  จะต้องบนัทึกไว้เปน็หลักฐาน 
  ข้อ 11  ให้รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนรกัษาการให้เป็นไปตามระเบียบนีแ้ละเปน็ผู้เสนอขอ
อนุมัตแิก้ไขระเบียบนีต้่อผู้อ านวยการต่อไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  23  เมษายน  พ.ศ.  2564 
 
 
 

(นางปฏิมา  นรภัทรพิมล) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนพิชัย 


