
ระเบียบโรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู 

ว่าด้วยการคุมความประพฤตขิองนักเรียน 

เพื่อเป็นการป้องปราม แกไ้ขประพฤติกรรมและการประพฤติตนไม่เหมาะสมกบัสภาพการ
เป็นนกัเรียนและเป็นการแกนิ้สัยความประพฤติไม่ดีของนกัเรียนให้รู้สึกส านึกผดิและกลบัประพฤติ
ตนในทางท่ีดี  อาศยัอ านาจตามความในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยการลงโทษนกัเรียน 
พ.ศ.2550 โรงเรียนจึงวางระเบียบดว้ยความประพฤติของนกัเรียนไวด้งัน้ี  
ข้อ1) ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบโรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู ว่าด้วยการควบคุมความประพฤติ
นักเรียน พุทธศักราช2553”  

 
ข้อ2)  ระเบียบน้ีใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัประกาศใชเ้ป็นตน้ไป 

 
ข้อ3)  ใหย้กเลิกระเบียบของโรงเรียนทั้งหมดท่ีขดัแยง้กบัระเบียบน้ี  และใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 

 
ข้อ4)   ในระเบียบน้ี 
“ผู้บริหารสถานศึกษา’’ หมายความวา่       ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นปางอ่ายหว้ยชมภู  
“ ครู ”                        หมายความวา่      ขา้ราชการครูและครูพิเศษโรงเรียนบา้นปางอ่ายหว้ยชมภู 
“นักเรียน”                       หมายความวา่      นกัเรียนโรงเรียนบา้นปางอ่ายหว้ยชมภู 
“คะแนนความประพฤติ”     หมายความวา่    คะแนนเร่ิมตน้ท่ีใหน้กัเรียนในแต่ละปีละการศึกษา
จ านวน 100 คะแนน ซ่ึงเป็นคะแนนท่ีช้ีวดัถึงการรักษาระเบียบวนิยั กฎ ขอ้บงัคบัหรือขอ้ตกลงของ
นกัเรียนในแต่ละปีการศึกษาและจะถูกตดัลงเร่ือยๆเม่ือนกัเรียนกระท า ความผดิตามขอ้ 6 

 
ข้อ5)  “กระท าความผดิ” หมายความวา่   การท่ีนกัเรียนประพฤติฝ่าฝืน ขอ้บงัคบั  ขอ้ตกลง แนว
ปฏิบติั ระเบียบของโรงเรียนและกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งความผดิประมวลกฎอาญาลกัษณะ
กฎหมายอาญา หรือกฎหมายอ่ืนๆ 

 



ข้อ6) “ฐานความผดิ” แบ่งเป็น 3  ระดบั  ดงัน้ี 
  6.1 ความผดิสถานเบา 

เป็นความผดิท่ีแสดงถึงการเป็นบุคคลท่ีมีนิสัยไม่เหมาะสมกบัสถานภาพเป็นนกัเรียนและกระท า
ความผดิไม่ร้ายแรง  ไดแ้ก่ 

1. ไม่เขา้ร่วม  หรือหลีกเล่ียงการเขา้ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติหนา้เสาธง  
2.  เขา้เรียนสายเน่ือง ๆ ขาดเรียน หนีเรียน  หรือหลีกเล่ียงการเรียนตามตารางเรียน  
3.  หลีกเล่ียง หรือไม่เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีโรงเรียนจดัข้ึนโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร  
4.  แต่งกายผดิระเบียบของโรงเรียนบา้นปางอ่ายหว้ยชมภู วา่ดว้ยการแต่งกายของนกัเรียน  
5. ขบัข่ีรถจกัรยานหรือจกัรยานยนตใ์นเวลาเรียน หรือไม่จอดรถในพื้นท่ีท่ีก าหนด  
6. สวมใส่เคร่ืองประดบัและของมีค่า  หรือไม่ถูกตอ้งตามระเบียบของโรงเรียน  
7. ไม่ร่วมรักษาส่ิงแวดลอ้ม อาทิเช่น  ทิ้งขยะไม่เป็นท่ี  
8. ออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากโรงเรียน  
9. การกระท าอ่ืนๆท่ีอยูใ่นดุลยพินิจของครูประจ าชั้น/ครูท่ีปรึกษา หรือคณะกรรมการควบคุม

ความประพฤติ 

6.2 ความผดิสถานกลาง   

         เป็นความผิดท่ีท าใหเ้กิดความเสียหายแก่ส่วนรวม แต่ไม่ร้ายแรงหรือเป็นความผิดท่ีอาจเป็น
สาเหตุท่ีท าใหเ้กิดความร้ายแรงต่อไป หรือเป็นความผดิท่ีไม่สมควรแก่สภาพของนกัเรียนซ่ึงถือวา่มี
เจตนาหรือจงใจกระท า และมีผลกระทบ ต่อส่วนรวมหรือช่ือเสียงของโรงเรียน ไดแ้ก่ 

1. ประพฤติตนไม่เหมาะสมกบัสภาพการเป็นนกัเรียน  หรือเยาวชน  
2. เท่ียวกลางคืนเกินเวลา 22.00 น.โดยไม่มีผูป้กครองท่ีเป็นบิดามารดาดูแล  
3. มัว่สุม เล่นเกม  หรือส่ิงอ่ืนๆท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนัทั้งในและนอกโรงเรียน  
4. ขดัขวางการปฏิบติัหนา้ท่ีของครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีโดยชอบ  
5. ท าลายทรัพยสิ์นของโรงเรียน เพื่อนนกัเรียน ครู หรือของบุคลากรท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีใน

โรงเรียน  
6. เป็นตวักลาง หรือสนบัสนุน หรือชกัชวน หรือใหค้วามร่วมมือกบับุคคลภายนอกมากระท า

ความผดิในบริเวณโรงเรียน  
7. สูบบุหร่ี หรือมีไวใ้นครอบครอง  



8. การกระท าอ่ืนๆท่ีอยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการควบคุมความประพฤติระบุวา่เป็น
ความผดิสถานกลาง 

6.3 ความผดิสถานหนัก  

             เป็นความผิดตามกฎ ขอ้ตกลง  ระเบียบของโรงเรียน  รวมทั้งความผิดตามประมวลกฎหมาย 
ลกัษณะกฎหมายอาญา  กฎหมายต่างๆ ซ่ึงน าความเช่ือมเสียมาสู่ตวันกัเรียนและส่วนรวมอยา่ง
ร้ายแรง  ไดแ้ก่ 
(1)   ลกัทรัพย ์ หรือทรัพยสิ์นต่างๆของโรงเรียน หรือของครู หรือบุคคลากรอ่ืนท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีใน
โรงเรียน  
(2)   ประพฤติตนเป็นอนัธพาล  ท าร้ายร่างกายผูอ่ื้น  น าอาวธุทุกชนิดเขา้มาในโรงเรียน 
(3)   ทะเลาะววิาท  หรือกระท าการอนัก่อใหเ้กิดการแตกความสามคัคีในหมู่คณะ 
(4)   เสพส่ิงเสพติดทุกชนิด หรือมีไวใ้นครอบครอง หรือมีไวเ้พื่อจ าหน่าย หรือเป็นผูจ้ดัหา  หรือมี
ส่วน เก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดทุกชนิด 
(5)   เล่นการพนนั หรือมีส่วนเก่ียวขอ้งอ านวยความสะดวก ร่วมมือจดัใหมี้การพนนัทั้งในและนอก
บริเวณโรงเรียนท่ีมีขอ้มูลและพยานช้ีชดั 
(6)  ด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลเ์ป็นส่วนผสม หรือสารออกฤทธ์ิท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนั 
(7)  ข่มขู่ รีดไถ กรรโชกทรัพย ์ หรือมีพฤติกรรมท าใหผู้อ่ื้นไม่ปลอดภยั 
(8)  แสดงกิริยา วาจากา้วร้าว ลบหลู่ ดูหม่ินครู หรือบุคคลากรอ่ืนท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในโรงเรียน  
(9)  ประพฤติตนไม่เหมาะสม มีพฤติกรรมท านองชูส้าว หรือมีพฤติกรรมการอยูร่่วมกนัฉนัทส์ามี
ภรรยาทั้งในกรณีท่ีผูป้กครองยนิยอมหรือไม่ยนิยอม 
(10)  ประพฤติตนไม่เหมาะสมกบัสภาพการเป็นนกัเรียน   สร้างความเส่ือมเสียต่อโรงเรียน  เกิดผล
กระทบต่อสังคมตามดุลยพินิจของคณะกรรมการควบคุมความประพฤติ 
(11)  กระท าความผดิตามประมวลกฎหมายอาญา ลกัษณะกฎหมายอาญา หรือกฎหมายอ่ืนๆท่ี
เจา้หนา้ท่ีต ารวจหรือศาลสั่งใหมี้ความผดิและไดรั้บโทษตามกฎหมายหมายถึงขั้นคุมประพฤติข้ึน
ไป 

 

 

 

 



ข้อ 7)  การก าหนดโทษ  โรงเรียนก าหนดใหมี้โทษ 4 สถาน ดงัน้ี 

ขอ้ 1 การวา่กล่าวตกัเตือนใชใ้นกรณีนกัเรียน หรือนกัศึกษากระท าความผดิ ไม่ร้ายแรง 
ขอ้ 2 การท าทณัฑบ์นใชใ้นกรณีนกัเรียนหรือนกัศึกษาท่ีประพฤติตนไม่เหมาะสม กบัสภาพนกัเรียน
หรือนกัศึกษา ตามกฎกระทรวงวา่ดว้ยความประพฤตินกัเรียน และนกัศึกษา หรือไดรั้บโทษวา่กล่าว
ตกัเตือนแลว้ แต่ยงัไม่เขด็หลาบ  
การท าทณัฑ์บนให้ท าเป็นหนังสือ และเชิญบิดามารดาหรือผูป้กครองมาบนัทึกรับทราบความผดิ
และรับรองการท าทณัฑบ์นไวด้ว้ย 
ขอ้ 3 การตดัคะแนนความประพฤติ ใหเ้ป็นไปตามระเบียบปฏิบติัวา่ดว้ยการ ตดัคะแนนความ
ประพฤตินกัเรียนและนกัศึกษาของแต่ละสถานศึกษาก าหนด และใหท้ าบนัทึกขอ้มูลไวเ้ป็น
หลกัฐาน 
ขอ้ 4 ท ากิจกรรมเพื่อใหป้รับเปล่ียนพฤติกรรม ใชใ้นกรณีท่ีนกัเรียน และนกัศึกษากระท าความผดิท่ี
สมควร ตอ้งปรับเปล่ียนพฤติกรรม  
 

ข้อ 8)  การลงโทษนกัเรียน 

1. การลงโทษ หมายความวา่ การลงโทษนกัเรียนท่ีกระท าความผดิ โดยมีความมุ่งหมายเพื่อ
อบรมสั่งสอน  

2. หา้มลงโทษนกัเรียนดว้ยความรุนแรง หรือแบบกลัน่แกลง้ หรือลงโทษดว้ยความโกรธหรือ
ดว้ยความพยาบาท โดยใหค้  านึงถึงอายนุกัเรียน และความร้ายแรงของพฤติกรรม
ประกอบการลงโทษ  

3. การลงโทษนกัเรียนใหเ้ป็นไปเพื่อเจตนาท่ีจะแกนิ้สัยและความประพฤติไม่ดีของนกัเรียน
ใหรู้้สึกส านึกผดิและกลบัประพฤติตนในทางท่ีดี  

4. ใหผู้บ้ริหารสถานศึกษาหมอบหมายใหค้รู ครูท่ีปรึกษา ครูฝ่ายปกครอง เป็น ผูมี้อ านาจใน
การลงโทษนกัเรียนตามฐานความผดิ และใหร้ายงานใหผู้บ้ริหารสถานศึกษาทราบทุกคร้ัง 

ข้อ 9)  ให้ครูประจ าช้ัน/ครู ทีป่รึกษามีอ านาจในการลงโทษนักเรียนทีก่ระท าผดิ ตามฐาน
ความผดิสถานเบา โดยพจิารณาโทษขั้นว่ากล่าวตักเตือน  และตัดคะแนนความประพฤติ 
          ขั้นตอนการปฏิบัติ   เม่ือครูประจ าชั้น/ ครูท่ีปรึกษาพบนกัเรียนกระท าความผดิตาม
ระเบียบใหว้า่กล่าวตกัเตือนทนัทีและตดัคะแนนความประพฤติโดยใชใ้บแจง้พฤติกรรมของ
ฝ่ายพฒันานกัเรียน 



ข้อ 10)  ให้ครูหัวหน้าระดับช้ันและครูฝ่ายปกครอง มีอ านาจในการลงโทษนักเรียนทีก่ระท าผดิ 
ตามฐานความผดิสถานกลางโดยพจิารณาโทษขั้นท ากจิกรรมเพือ่ปรับเปลีย่นพฤติกรรม 
        ขั้นตอนการปฏิบัติ   เม่ือครู ครูท่ีปรึกษาพบนกัเรียนกระท าความผดิตามระเบียบตามฐาน
ความผดิสถานกลางใหต้ดัคะแนนความประพฤติโดยใชใ้บแจง้พฤติกรรม และใหน้ าส่งรายช่ือ
พร้อมระบุความผดิใหค้รูหวัหนา้ระดบัชั้นและฝ่ายปกครอง พิจารณาโทษ พร้อมเชิญบิดา
มารดา หรือผูป้กครองมาบนัทึกรับทราบความผิดและรับรองการท าทณัฑบ์นและใหร้ายงาน
คณะกรรมการคุมความประพฤติและผูบ้ริหารสถานศึกษาทราบตามล าดบั 

 
 ข้อ 11) ให้ผู้อ านวยการ และคณะกรรมการคุมความประพฤติมีอ านาจในการลงโทษนักเรียน
ตามฐานความผดิสถานหนัก โดยพจิารณาโทษขั้นท าทณัฑ์บน 
ขั้นตอนการปฏิบัติ   เม่ือครู ครูท่ีปรึกษาพบนกัเรียนกระท าความผดิตามระเบียบตามฐาน
ความผดิสถานหนกัใหต้ดัคะแนนความประพฤติโดยใชใ้บแจง้พฤติกรรม และใหน้ าส่งรายช่ือ
พร้อมระบุความผดิต่อผูอ้  านวยการหรือผูท่ี้รับมอบหมาย พร้อมเชิญบิดามารดา หรือผูป้กครอง
มาบนัทึกรับทราบความผดิและรับรองการลงโทษและใหร้ายงานผูบ้ริหารสถานศึกษาทราบ 

 
ข้อ 12)  การตัดคะแนนความประพฤติ 
 ใหค้รูท่ีพบเห็น หรือครูท่ีปรึกษา  หรือบุคลากรท่ีไดรั้บหมอบหมายพิจารณาตดัคะแนน
ความผดิ โดยใชใ้บแจง้พฤติกรรมท่ีฝ่ายพฒันาก าหนด ดั้งน้ี 

1. ความผดิสถานเบา ใหต้ดัคร้ังละ 5 หรือ 10 คะแนน  แลว้แต่กรณี  
2. ความผดิสถานกลาง ใหต้ดัคร้ังละ 15 หรือ 20 คะแนน  แลว้แต่กรณี  
3. ความผดิสถานหนกั ใหต้ดัคร้ังละ 30 คะแนน  
4. มาตรการและการด าเนินการ (คณะกรรมการคุมความประพฤติ)  

      (1)  นกัเรียนท่ีถูกตดัคะแนนสะสมถึง 25 คะแนน ใหแ้จง้ครูท่ีปรึกษาใหพ้ิจารณาโทษ วา่กล่าว
ตกัเตือนพร้อมบนัทึกในแบบบนัทึกพฤติกรรม และท าหนงัสือแจง้ผูป้กครองนกัเรียน และผูบ้ริหาร
สถานศึกษาทราบ 
     (2) นกัเรียนท่ีถูกตดัคะแนนสะสมถึง 35 คะแนน ใหค้รูท่ีปรึกษา เชิญผูป้กครองมารับทราบและ
พิจารณาลงโทษ ท ากิจกรรมเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรม จ านวน 12 ชัว่โมง แลว้รายงานใหผู้บ้ริหาร
สถานศึกษาทราบ 



     (3)  นกัเรียนท่ีถูกตดัคะแนนสะสมถึง 45 คะแนน ใหค้รูประจ าชั้น/ครูท่ีปรึกษา แจง้หวัหนา้
ระดบัชั้น, ครูงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน หรือตวัแทน เพื่อเชิญผูป้กครองมารับทราบ และให้
ร่วมพิจารณาลงโทษท าทณัฑ์บนเพื่อเป็นพนัธะกบัโรงเรียน  และรายงานใหผู้บ้ริหารสถานศึกษา
ทราบ 
     (4)    นกัเรียนท่ีถูกตดัคะแนนสะสมถึง 60 คะแนน ใหค้รูประจ าชั้น/ครูท่ีปรึกษา แจง้หวัหนา้
ระดบัชั้น, ครูงานระบบดูแล ช่วยเหลือนกัเรียน หรือตวัแทน เพื่อเชิญผูป้กครองมารับทราบ และให้
ร่วมพิจารณาลงโทษตามพนัธสัญญา (ท าทณัฑบ์น) ใน (3)  แลว้รายงานใหผู้บ้ริหารสถานศึกษา
ทราบ 

 
ข้อ 13  การลดหย่อนโทษ 
                  เม่ือนกัเรียนคนใดเคยถูกตดัคะแนนความประพฤติแลว้แต่ไดแ้กไ้ขดา้นความประพฤติ
ของตนดีข้ึน จนเป็นท่ีประจกัษแ์ก่ครู เพื่อน และชุมชน  ทางโรงเรียนจะลดหยอ่นโทษใหน้กัเรียน
คนนั้นโดยถือหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 
(1.)   การลดหยอ่นโทษท่ีไดก้ระท าผดิสถานเบา ในระยะเวลา 3 เดือน หากนกัเรียน ไม่กระท า
ความผดิในลกัษณะ  เดิมอีกใหล้ดหยอ่นโทษให้ โดยการปรับลดคะแนนความประพฤติท่ีถูกตดัใน
เร่ืองนั้นๆลดเหลือคร่ึงหน่ึงของคะแนนท่ีตดัแลว้ให้เศษเป็นจ านวนเตม็ และใหค้ะแนนท่ีไดรั้บการ
ลดหยอ่นคืนเป็นคะแนนความประพฤติ 
(2.)   การลดหยอ่นโทษท่ีไดก้ระท าผดิสถานกลางและหนกั ภายในระยะเวลา 5 เดือน หากนกัเรียน
ไม่กระท าความ ผดิในลกัษณะเดิมอีกใหล้ดหยอ่นโทษให้ โดยการปรับลดคะแนนความประพฤติท่ี
ถูกตดัในเร่ืองนั้นๆลดเหลือคร่ึงหน่ึงของคะแนนท่ีตดัเร่ืองนั้นๆแลว้ใหเ้ศษเป็นจ านวนเตม็และให้
คะแนนท่ีไดรั้บการลดหยอ่นคืนเป็นคะแนนความประพฤติ 
(3.)   ใหน้กัเรียนเป็นผูย้ืน่ค  าร้องขอลดโทษ โดยมีครูท่ีปรึกษา ครูประจ าชั้น และคณะกรรมการงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนเป็นผูรั้บรอง  เพื่อเสนอตามขั้นตอนต่อไป 
ถา้เป็นการลดหยอ่นโทษความผดิสถานเบา  ครูฝ่ายปกครองโรงเรียนเป็นผูพ้ิจารณาอนุมติั 
ถา้เป็นการลดหยอ่นโทษความผดิสถานหนกั  ผูอ้  านวยการโรงเรียนเป็นผูพ้ิจารณาอนุมติั 

ข้อ 14)  ให้ผู้อ านวยการโรงเรียนรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

 ประกาศ ณ วันที ่ 14  พฤษภาคม  2554 
      ลงช่ือ    
               (นายสนิท  บุญเจริญ) 

                     ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นปางอ่ายหว้ยชมภู 


