ระเบียบโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
ว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน พุทธศักราช 2561
*********
ด้วยกลุ่มบริหารงานบุคคล ในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เห็นควรให้แก้ระเบียบ
โรงเรียนว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน พุทธศักราช 2560 เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการปัจจุบัน อาศัย
อ านาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 65 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองเด็ ก พุ ท ธศั ก ราช 2546 และระเบี ย บ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พุทธศักราช 2546 ข้อ 5 (3) และข้อ 9 ซึ่งเป็นกรณี ที่
นักเรียนกระทาความผิดต่าง ๆ อันอาจจะทาให้เกิดผลเสียแก่ตนเองและส่วนรวมจึงวางระเบียบว่าด้วยการตัดคะแนนความ
ประพฤตินักเรียนใหม่ ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ว่าด้วยการตัดคะแนนความ
ประพฤตินักเรียน พุทธศักราช 2561”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตัง้ แต่ วันที่ 11 กรกฎาคม พุทธศักราช 2561 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ใช้ระเบียบนี้ควบคู่กับการตัดสินการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียนในทุกระดับชัน้
ข้อ 4 การตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน ให้เป็นไปตามประเภทความผิด ลักษณะของการกระทาผิด การ
ลงโทษ และการติดตามแก้ไข ดังรายการต่อไปนี้
ประเภทความผิด
ลักษณะของการกระทาผิด
การลงโทษ
การติดตามแก้ไข
1. การแต่งกาย
1. ไม่ปักอักษรย่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล และ ความผิดในข้อ 1 – 8 ทุก
จุดแสดงระดับชัน้
กรณี ตัดข้อละ 5 คะแนน
2. ไม่ติดเข็ม (ม.ปลาย) ไม่ผูกโบว์หรือโบว์
ข้อ 2 - 8 ให้แก้ไขทันที
ผูกผมผิดระเบียบ
3. เสื้อนักเรียน กางเกง กระโปรง เข็มขัด
รองเท้า ชุดพลศึกษา แต่งเครื่องแบบ
ลูกเสือ เนตรนารี ผิดระเบียบ
4. ไม่สวมเสื้อทับ สาหรับนักเรียนหญิง
ใส่เสื้อตัวในสีเข้มสาหรับนักเรียนชาย
5. ปล่อยชายเสื้อนักเรียนออกนอก
กางเกง กระโปรงและเครื่องแบบฯ
ทั้งในและนอกโรงเรียน รวมถึงการ
เข้ามาติดต่อภายในโรงเรียน
6. รองเท้า ถุงเท้า กระเป๋านักเรียน
ผิดระเบียบและเหยียบส้นรองเท้า
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หน้า 1

ประเภทความผิด
1. ลักษณะของการกระทาผิด
1. การแต่งกาย
7. มัดผมไม่เรียบร้อยหรือไม่ใช้ยางรัดผม
(ต่อ)
สีดา
8. ใส่เครื่องประดับมีค่าหรือไม่เหมาะสม
ต่อการเป็นนักเรียนทุกชนิด
9. ไว้เล็บยาว ผมยาว ต่อเล็บ ทาสีเล็บ
แต่งหน้า ทาปาก
10. ขีดเขียนกระเป๋านักเรียน เข็มขัด
รองเท้า
11. ทรงผมผิดระเบียบทั้งชายและหญิงกัด
สีผม ตัดผมหน้าม้า ย้อมผม โกรกผม
โกนผม แต่งทรงผมด้วยเจล น้ามันโฟม
ซอยผม ต่อผม ไว้ทรงผมตามสมัยนิยม
2. การเรียนและ 1. มาโรงเรียนสายไม่ทันเคารพธงชาติ
การตรงต่อเวลา
เวลา 07.40 – 07.59 น.
2. มาสายไม่ทนั เข้าห้องเรียนคาบแรก
เวลา 08.00 – 08.30 น.
3. เข้าห้องเรียนหรือเข้าร่วมกิจกรรมช้า
เกิน 10 นาที โดยไม่มีเหตุจาเป็น
4. หนีแถว หนีการประชุม โฮมรูมและ
ไม่เข้าร่วมกิจกรรมตามที่โรงเรียน
5. หนีเรียนและเข้าห้องเรียนโดยไม่ได้รับ
อนุญาต
6. ไม่เอาใจใส่ต่อการเรียน นั่งหลับ คุย
หรือเล่น (อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน)
7. ก่อความราคาญในห้องเรียน / ห้อง
ข้างเคียงและหรือขณะครูกาลังสอน
8. ไม่มีหนังสือ อุปกรณ์การเรียน ไม่นา
กระเป๋ามาโรงเรียน
9. รับประทานอาหารไม่ตรงตามเวลาที่
โรงเรียนกาหนด
10. ไม่พกบัตรประจาตัวนักเรียนและไม้
สวมสายคล้องคอหรือไม่นาบัตร
ประจาตัวนักเรียนและสายคล้องคอมา
โรงเรียน

การลงโทษ

การติดตามแก้ไข

ข้อ 9 ตัด 15 คะแนน

ข้อ 9 – 11 แจ้งครูที่
ปรึกษา/ผูป้ กครอง
ข้อ 10 ตัด 15 คะแนน
ทราบและให้แก้ไขทันที
กรณีนักเรียนใส่วิกผม
ข้อ 11 ตัด 30 คะแนน
ให้เวลา 1 ภาคเรียน
และรายงานตัวช่วงที่มี
การตรวจบุคลิกภาพ
แต่ละเดือน
ข้อ 1 ตัดครั้งละ 10 คะแนน ข้อ 1 – 8 ครูที่ปรึกษา
ติดตามพฤติกรรม
ข้อ 2 ตัดครั้งละ 20 คะแนน กรณีมาสายเกิน 3 ครั้ง
ติดต่อกันหรือในหนึ่ง
ข้อ 3 – 10 ว่ากล่าว
เดือนแจ้งครูที่ปรึกษา
ตักเตือนและตัด 10 คะแนน เชิญผู้ปกครองมา
ทุกกรณี
รับทราบเพื่อร่วมกัน
แก้ไข
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หน้า 2

ประเภทความผิด
ลักษณะของการกระทาผิด
2. การเรียนและ 11. บัตรประจาตัวนักเรียนและสายคล้อง
การตรงต่อเวลา
สูญหาย
(ต่อ)
12. หนีตรวจบุคลิกภาพ
13. ใช้โทรศัพท์มือถือในเวลาเรียนโดยไม่ได้
รับอนุญาต
14. ปีนรั้วเข้าโรงเรียน/ปีนรั้วออกนอก
โรงเรียน
15. ใช้บัตรประจาตัวนักเรียน ลงเวลาแทน
กัน

การลงโทษ
ข้อ 11 ตัด 10 คะแนน
และชาระเงินค่าทาบัตรใหม่
100 บาท
ข้อ 12 ตัด 20 คะแนน
ข้อ 13 ยึดโทรศัพท์และตัด
20 คะแนน
ข้อ 14-15 ตัด 30 คะแนน

3. มารยาทและ
ความประพฤติ

ข้อ 1 ว่ากล่าวตักเตือน
และตัด 5 คะแนน
ข้อ 2 – 4 ว่ากล่าวตักเตือน
และตัด 20 คะแนน

4. เกี่ยวกับ
เอกสาร

1. พูดจาไม่สุภาพ ใช้คาหยาบคายต่อ
บุคคลอื่น
2. ข้ามถนนโดยไม่ใช้สะพานลอย
3. ทะเลาะวิวาทภายในโรงเรียน
4. ข่มขู่ว่าจะทาร้ายร่างกาย
5. ยุยง ส่งเสริมหรือชักนาหรือร่วมกันให้
เกิดการทะเลาะวิวาทภายในโรงเรียน/
นอกโรงเรียน
6. ใช้วาจาก้าวร้าวกับครู
7. ไม่เชื่อฟังครู/แสดงกิริยาไม่เหมาะสม
กับครู
8. ทะเลาะวิวาทจนได้รับบาดเจ็บ
9. ทะเลาะวิวาทต่างโรงเรียนหรือชักนา
บุคคลภายนอกมาทะเลาะวิวาท
10. ปฏิบัติตนไม่เหมาะสมกับสภาพ น.ร.
11. นาอาวุธสาหรับทะเลาะวิวาทหรือวัตถุ
ระเบิด(พลุ ประทัด ดอกไม้ไฟ)มา
โรงเรียน
12. ใช้อาวุธทาร้ายร่างกายบุคคลอื่น
13. ถูกตัดสินว่าเป็นผู้มีความผิด
ทางคดีอาญา
1. ไม่นาหนังสือของโรงเรียนแจ้ง
ผู้ปกครองและไม่นาใบตอบรับส่งคืน
โรงเรียน
2. ปลอมแปลงลายมือผูป้ กครอง ครู
เพื่อนและบุคคลอื่น

ข้อ 5 - 6 ตัด 30 คะแนน

การติดตามแก้ไข
ข้อ 12 ครูที่ปรึกษา
ติดตามพฤติกรรม
ข้อ 13 กรณีสูญหายทาง
โรงเรียนไม่รับผิดชอบ/
กรณียดึ เชิญผูป้ กครอง
มารับของคืนภายใน 7
วัน

ข้อ 14-15 เชิญ
ผู้ปกครองมารับทราบ
เพื่อร่วมกันแก้ไข
ความผิดทุกกรณีแจ้ง
ให้ครูที่ปรึกษาติดตาม
พฤติกรรม

ข้อ 5-13เชิญ
ผู้ปกครอง
มารับทราบเพื่อร่วมกัน
แก้ไขพฤติกรรม

ข้อ 7 ตัด 20 คะแนน
ข้อ 8 – 13 ตัด 40 คะแนน

ข้อ 1 ตัด 5 คะแนน

ข้อ 2 ตัด 20 คะแนน
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หน้า 3

ประเภทความผิด
ลักษณะของการกระทาผิด
5. พฤติกรรม
1. พกพาเอกสาร สื่อที่ส่อลักษณะ ลามก
อนาจาร
2. แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมทางเพศ
กับส่อไปในทางชู้สาว
3. ปัญหาเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์
4. เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี
5. รวมกลุ่มอันเป็นการสร้างความ
เดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น โดยไม่สมควร
6. นาเข้าข้อมูลสู่ระบบคอมพิวเตอร์
เผยแพร่ หรือส่งต่อ ซึ่ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ ที่มีลักษณะ
เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ ปลอมแปลง
หมิ่นประมาท หรือลามกอนาจาร ซึ่ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไป
อาจเข้าถึงได้
7. กระทาการใดๆ ทาให้เสียชื่อเสียงของ
โรงเรียนอย่างร้ายแรง
6. ความรักชาติ 1. ไม่ยืนตรง ไม่ร้องเพลงชาติขณะเคารพ
ศาสนา
ธงชาติ
พระมหากษัตริย์ 2. ไม่ยืนตรง ไม่ร้องเพลง
สรรเสริญพระบารมี
3. ไม่สารวมหรือไม่ร่วมปฏิบตั ิพิธีกรรม
ทางศาสนาที่ตนนับถือ
4. ไม่ร่วมกิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา
หรือวันสาคัญของชาติทโี่ รงเรียนจัดขึ้น
7. เกี่ยวกับความ 1. วิ่งเล่นบนอาคารเรียนและวิ่งขึ้นบันได
สะอาดและการใช้ 2. ขึ้นและลงบันไดไม่ชิดขวา
อาคาร
3. ทิ้งขยะไม่ถูกที่
4. ทาให้เกิดความสกปรกหรือก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียน

การลงโทษ
ข้อ 1 ตัด 20 คะแนน
ข้อ 2 ตัด 20 คะแนน

การติดตามแก้ไข
ความผิดในทุกกรณี
โรงเรียนเชิญผู้ปกครอง
มารับทราบเพื่อร่วมกัน
แก้ไข

ข้อ 3,4 ตัด 95 คะแนน
ข้อ 5 ตัด 20 คะแนน
ข้อ 6 ตัด 70 คะแนน

มากกว่า 85 คะแนน
เชิญผู้ปกครอง
นักเรียนพบ
ผู้อานวยการโรงเรียน

ข้อ 7 ตัด 40 คะแนน
ความผิดในทุกกรณี
ตัด 5 คะแนน

ข้อ 1,2 ตัด 10 คะแนน
ข้อ 3,4 ตัด 20 คะแนน
(เฉพาะข้อ 4 ต้องเสีย
ค่าปรับด้วย)
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ความผิดทุกกรณีแจ้ง
ให้ครูที่ปรึกษาติดตาม
พฤติกรรม
ยกเว้นข้อ 4 ต้องแก้ไข
ให้อยู่ในสภาพคงเดิม
หรือชดใช้ราคา ปรับ
500 บาทขึ้นไป เช่น
เขียนโต๊ะ เขียนผนัง
หรือปรับเท่ากับราคา
ซ่อมแซมจริง
หน้า 4

ประเภทความผิด
ลักษณะของการกระทาผิด
7. เกี่ยวกับความ 5. นาอาหารและอุปกรณ์รับประทาน
สะอาดและการใช้
อาหารออกนอกโรงอาหารโดยไม่ได้รับ
อาคาร (ต่อ)
อนุญาต
6. ไม่เก็บจาน ชาม ขวดน้า ในที่ที่
โรงเรียนจัดไว้ให้หลังรับประทาน
อาหารเสร็จ
8. เกี่ยวกับ
1. ทาลายทรัพย์สนิ ของโรงเรียนหรือของ
ทรัพย์สินและ
ผู้อื่นเสียหาย
ความซื่อสัตย์
2. ขีดเขียน ขูด ลบหรือทาให้เกิดความ
เสียหายใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินของ
โรงเรียนและส่วนรวม
3. ยักยอกทรัพย์ ฉ้อโกงทรัพย์ ลักทรัพย์
และกรรโชกทรัพย์
9. เกี่ยวกับ
1. จาหน่ายสารเสพติดทุกชนิด
อบายมุขและ
2. เสพสารหรือมีสิ่งเสพติดในครอบครอง
สิ่งเสพติด
3. ดื่มหรือมีเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของ
มึนเมา นาเข้ามาในโรงเรียน
4. สูบหรือมีบุหรี่และอุปกรณ์การสูบใน
ครอบครอง

10. เกี่ยวกับ
ยานพาหนะ

5. เข้าไปแหล่งอบายมุข
6. มีอปุ กรณ์การพนันหรือเล่นการพนัน
7. นาบุคคลภายนอกเข้ามาในโรงเรียน
โดยไม่รับอนุญาต
1. นายานพาหนะส่วนตัว เช่น รถยนต์
รถจักรยานยนต์ ฯลฯ มาโรงเรียน
โดยไม่ได้รับอนุญาต

การลงโทษ
ข้อ 5 ตัด 50 คะแนน

การติดตามแก้ไข

ข้อ 6 ตัด 30 คะแนน

ความผิดข้อ 1 – 3 ตัด 50 ความผิดทุกกรณี
คะแนน (เฉพาะข้อ 1,2 ต้อง โรงเรียนเชิญผู้ปกครอง
เสียค่าปรับด้วย)
มารับทราบเพือ่ ร่วมกัน
แก้ไขและชดใช้
ค่าเสียหายเท่ากับราคา
ซ่อมแซมจริง
ข้อ 1 ตัด 95 คะแนน
ข้อ 2 ตัด 85 คะแนน
ข้อ 3 ตัด 50 คะแนน

ความผิดทุกกรณี
(ยกเว้นข้อ 7) เชิญ
ผู้ปกครองมารับทราบ
เพื่อร่วมกันแก้ไขและ
ข้อ 4 ตัด 50 คะแนนและ เสียค่าปรับตาม
โรงเรียนปรับตามกฎหมายที่ พระราชบัญญัติที่
เกี่ยวข้อง
เกี่ยวข้อง (มากกว่า 85
ข้อ 5 ตัด 30 คะแนน
คะแนน เชิญผู้ปกครอง
ข้อ 6 ตัด 65 คะแนน
นักเรียนพบ
ข้อ 7 ตักเตือนและตัด 10 ผู้อานวยการโรงเรียน)
คะแนน
ข้อ 1 ตักเตือนและ
เชิญผู้ปกครองรับทราบ
ตัด 20 คะแนน

ความผิดกรณีอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ กลุ่มบริหารงานบุคคล โดยความ
เห็นชอบของผู้อานวยการโรงเรียนหรือผู้ได้รับมอบหมาย
ข้อ 6 เกณฑ์การตัดคะแนนต่อ 1 ภาคเรียน มีรายละเอียด ดังนี้
นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติจะไม่ผา่ นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ข้อที่ 3 มีวินัย เพือ่ ให้นักเรียนผ่าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และสามารถจบหลักสูตรตามกาหนด โรงเรียนจึงมีมาตรการในการแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียน
ที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ ดังนี้
1. นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติในแต่ละวันมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1.1 ให้ครูที่ตัดคะแนนส่งใบตัดคะแนนและบันทึกข้อมูลที่ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล
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1.2 กลุ่มบริหารงานบุคคลรวบรวมข้อมูลการตัดคะแนนในแต่ละวันให้หัวหน้าระดับ แจ้งครูที่ปรึกษาในเช้า
วันถัดไป (ช่วงเช้าแถวเคารพธงชาติ) เพื่อแจ้งให้นักเรียนรับทราบ
2. คณะกรรมการที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ควบคุ ม นั ก เรี ย นที่ ถู ก ตั ด คะแนนความประพฤติ ท ากิ จ กรรมเพื่ อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ได้แก่ การปฏิบัติธรรม ทาสมาธิ ในช่วงเย็ นหลังเลิกเรียน วันละ 1 ชั่วโมงต่อ 5
คะแนน ติดต่อกันจนลบล้างคะแนนที่ถูกตัดให้หมดไป (นักเรียนลงชื่อเป็นหลักฐานหลังจากนั่งสมาธิ ครบ 1
ชั่วโมงแล้ว) หรือร่วมกิจกรรมศุกร์อิ่มบุญ ด้วยการใส่บาตร 1 ครั้งต่อ 5 คะแนน
กรณีนักเรียนทากิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้ว ไม่สามารถล้างคะแนนได้หมดยังเหลือ 25 คะแนน
ขึ้นไปในหนึ่งภาคเรียน ให้นักเรียนมาเข้าค่ายพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่โรงเรียนกาหนด
กรณีอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่โรงเรียนกาหนดเป็นรายๆ ไป
3. หากไม่สามารถติดตามนักเรียนหรือนักเรียนที่ถูกตัดคะแนน ไม่มาปฏิบัติธรรม ทาสมาธิ ในช่วงเย็นได้เป็น
เวลา 2 วันติดต่อกัน กลุ่มบริหารงานบุคคลจะเชิญผู้ปกครองมาพบเพื่อทราบสาเหตุและช่วยกันแก้ไขต่อไป
หากไม่มาเป็นเวลาถึง 5 วันติ ดต่อกัน ให้ผู้ปกครองพิจารณาสถานศึกษาที่สามารถรับนักเรียนไปเข้าเรียนที่
สถานศึกษาแห่งใหม่
4. กรณีถูกตัดคะแนนมาโรงเรียนสาย 3 ครั้ง / เดือน โดยไม่มีเหตุอันควรให้ปฏิบัติตามข้างต้น กลุ่มบริหารงาน
บุคคลจะเชิญผู้ปกครองมาพบเพื่ อทราบสาเหตุและช่วยกันแก้ไขต่อไป หากมาสายซ้ากันถึง 5 ครั้ง ให้
ผู้ปกครองพิจารณาสถานศึกษาที่ใกล้บ้านเพื่อสะดวกในการเดินทางของนักเรียน
ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม พุทธศักราช 2561

(นายเลิศศิลป์ รัตนมุสิก)
ผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
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