ระเบียบโรงเรียนเวียงสระ
ว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤติและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
เพื่อให้การควบคุมความประพฤติของนักเรียนอยู่ในระเบียบวินัย และมีคุณธรรม จริยธรรมในทางที่ดี
ยิ่งขึ้น ทางโรงเรียนเห็นควรปรับปรุงระเบียบโรงเรียนเวียงสระ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนเสียใหม่ให้เหมาะสม
ตามสภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
อาศัยอำนาจตามประกาศระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ โรงเรียนจึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนเวียงสระ” ว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤติและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ระเบี ย บโรงเรี ย นเวี ย งสระ ว่ า ด้ ว ยการตั ด คะแนนความประพฤติ แ ละปรั บ เปลี ่ ย น
พฤติกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามกำหนดไว้หรือประกาศในคู่มือนักเรียนก่อนนี้
(๒) บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งอื่นใดของโรงเรียนในส่วนที่กำหนดไว้แล้วและ/หรือ
ซึ่งขัดแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“โรงเรียน” หมายถึง โรงเรียนเวียงสระ
“ผู้อำนวยการ” หมายถึง ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงสระ
“รองผู้อำนวยการ” หมายถึง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงสระ
“ครู” หมายถึง ครูทั้งที่เป็นข้าราชการประจำและครูอัตราจ้างชั่วคราวในปัจจุบัน
“ครูที่ปรึกษา” หมายถึง ครูที่สถานศึกษาแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ ให้มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการดูแล
และให้ความช่วยเหลือนักเรียน ในด้านต่าง ๆ
“นักเรียน” หมายถึง นักเรียนปัจจุบันของโรงเรียนเวียงสระ
“ผู้ปกครอง” หมายถึง ผู้ที่ได้ลงชื่อเป็นผู้ปกครองนักเรียนในเอกสารมอบตัวนักเรียนที่ให้ไว้กับทาง
โรงเรียน
“ครูหัวหน้าระดับชั้น ” หมายถึง ครูท่านหนึ่งที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าระดับชั้น
“กลุ่มบริหารงานกิจ การนักเรียน” หมายถึง คืองานส่ง เสริม พัฒนา ควบคุม และแก้ไ ข ความ
ประพฤติของนักเรียนให้อยู่ในระเบียบวินัย ก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในการอยู่ร่วมกัน เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมการเรียนการสอนให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร
“การกระทำผิด” หมายถึง การที่นักเรียนประพฤติหรือฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน หรือของ
กระศึกษาธิการ หรือกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา
“การลงโทษ” หมายถึง การลงโทษนักเรียนที่กระทำผิด โดยมีความมุ่งหมายเพื่อการอบรมสั่งสอน

“ความผิดร้ายแรง” หมายถึง
(๑) กลั่นแกล้งหรือทำร้ายครู
(๒) จำหน่ายสารเสพติดในโรงเรียน
(๓) ผิดประเวณีหรือชู้สาวอย่างรุนแรง
(๔) ก่อเหตุหรือร่วมก่อเหตุการณ์รุนแรงหรือถึงแก่ชีวิตหรือความพิการ
(๕) ขาดเรียนติดต่อกันเกิน ๑๕ วันโดยไม่มีเหตุผล
(๖) ขัดคำสั่งหรือระเบียบโรงเรียน หรือความผิดอื่นๆ ที่ร้ายแรงคล้ายคลึงกัน
“ทำกิจกรรม” หมายถึง การให้นักเรียนที่กระทำผิด ทำกิจกรรม หรือบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อ
ตนเอง สถานศึกษาหรือสังคม ในลักษณะของงานที่เป็นสาธารณประโยชน์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หรืองานที่
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
“คณะกรรมการกลุ่มกิจการนักเรียน” หมายถึง คณะกรรมการที่มีหน้าที่พิจารณาลงความเห็นการ
กระทำผิด ประกอบด้วยหัวหน้าบริหารงานกิจการนักเรียน หัวหน้าระดับ ครูที่ปรึกษา และรองผู้อำนวยการ
โรงเรียนกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
ข้อ ๕ โทษที่จะลงโทษนักเรียนที่กระทาความผิด มี ๔ สถานดังนี้
(๑) ว่ากล่าวตักเตือน
(๒) ทำทัณฑ์บน
(๓) ตัดคะแนนความประพฤติ
(๔) ทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ข้อ ๖ ลักษณะความผิดที่ต้องตัดคะแนนความประพฤติ กำหนดไว้เป็นหมวดดังนี้
หมวดที่ ๑
การเรียน
๑.๑ ขาดเรียนโดยไม่แจ้งเหตุผล
๑.๒ ไม่เข้าร่วมกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัด
๑.๓ หนีเรียน
๑.๔ หนีโฮมรูม
๑.๕ ออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต
๑.๖ ทุจริตในการสอบ
๑.๗ ปลอมแปลงเอกสาร ลายมือชื่อของครู และผู้ปกครอง
๑.๘ หนีโรงเรียน
๑.๙ ไม่มาหรือหลีกเลี่ยงการนำเอกสาร หลักฐานทางราชการ
หรือข่าวสารทางโรงเรียนให้ผู้ปกครอง
หมวดที่ ๒
การแต่งกาย
๒.๑ เสื้อไม่ปัก ว.ส. / ชื่อ – สกุล / หรือผิดแบบ
๒.๒ ใส่เสื้อผู้อื่นมาโรงเรียน
๒.๓ ใส่เสื้อกันหนาวโดยไม่สวมเสื้อนักเรียนข้างใน

๕ คะแนน
๕ คะแนน
๕ คะแนน
๕ คะแนน
๕ คะแนน
๑๐ คะแนน
๑๐ คะแนน
๑๐ คะแนน
๕ คะแนน

๕ คะแนน
๕ คะแนน
๕ คะแนน

๒.๔ ใส่เครื่องประดับมาโรงเรียน
๒.๕ เอาชายเสื้อออกนอกกางเกง/กระโปรง (ชุดนักเรียน)
๒.๖ ทรงผมไม่ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน
๒.๗ ไว้หนวดเครา/แต่งหน้า/ทาปาก/เขียนคิ้ว
๒.๘ ย้อม ดัด เปลี่ยนสี หรือซอยผม
๒.๙ ไม่แต่งเครื่องแบบ ลส./น.น../ลส.วิสามัญ/น.ศท.
๒.๑๐ กระโปรง / กางเกง ผิดระเบียบ
๒.๑๑ เล็บยาว / ถุงเท้า ผิดระเบียบ
หมวดที่ ๓
ความประพฤติ
๓.๑ พูดวาจาไม่สุภาพ หยาบคาย
๓.๒ ไม่สารวมกริยามารยาททั้งในและนอกโรงเรียน
๓.๓ โกหก/ให้การเท็จ/ไม่ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียน
๓.๔ ประพฤติตนทำให้เสื่อมเสียภาพพจน์ของโรงเรียน
๓.๕ ทะเลาะวิวาทแต่ไม่ใช้กำลังทำร้ายกัน
๓.๖ ทะเลาะวิวาทและใช้กำลังทำร้ายกัน
๓.๗ ร่วมวงทะเลาะวิวาทระหว่างโรงเรียน
๓.๘ นำคนนอกมาทะเลาะวิวาทกับนักเรียนในโรงเรียน
๓.๙ มีส่วนร่วมในการกระทำผิด
๓.๑๐ สูบบุหรี่/มีบุหรี่ไว้ในครอบครอง
๓.๑๑ ใช้สื่อลามก
๓.๑๒ ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
๓.๑๓ เล่นการพนัน/นำอุปกรณ์การเล่นมาโรงเรียน
๓.๑๔ ข่มขู่เพื่อเอาทรัพย์ผู้อื่น
๓.๑๕ มีพฤติกรรมใช้ยาเสพติด
๓.๑๖ เสพยาเสพติด หรือมีไว้
๓.๑๗ จำหน่ายหรือค้ายาเสพติดให้กับนักเรียนในโรงเรียน
๓.๑๘ ลักขโมยของผู้อื่น
๓.๑๙ ทำลายทรัพย์สินของราชการ
๓.๒๐ กลั่นแกล้งเพื่อนโดยเจตนา
๓.๒๑ ประพฤติตัวไปในทางชู้สาว
๓.๒๒ แสดงอากัปกริยา/วาจา/แสดงอาการกระด้างกระเดื่อง/ขาดการอ่อน
น้อมถ่อมตน/ขาดความเคารพต่อครูและบุคลากรของโรงเรียน
๓.๒๓ ใช้สื่ออินเตอร์เน็ตในทางที่ไม่เหมาะสม ทำให้เกิดความเสียหายกับ
บุคคลอื่นหรือองค์กร /
๓.๒๔ ใช้โทรศัพท์มือถือในเวลาเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต
๓.๒๕ นำโทรศัพท์ หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน มาใช้ในโรงเรียน

๕ คะแนน
๕ คะแนน
๑๐ คะแนน
๕ คะแนน
๑๐ คะแนน
๕ คะแนน
๕ คะแนน
๕ คะแนน

๑๐ คะแนน
๑๐ คะแนน
๑๐ คะแนน
๑๐ คะแนน
๑๐ คะแนน
๑๕ คะแนน
๒๐ คะแนน
๒๕ คะแนน
๑๐ คะแนน
๑๐ คะแนน
๕ คะแนน
๒๐ คะแนน
๒๐ คะแนน
๒๐ คะแนน
๒๐ คะแนน
๒๐ คะแนน
๖๐ คะแนน
๒๐ คะแนน
๒๐ คะแนน
๑๐ คะแนน
๑๕ คะแนน
๒๐ คะแนน
๒๐ คะแนน
๕ คะแนน
๑๐ คะแนน

๓.๒๖ ไม่นำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียนมาโรงเรียน
๓.๒๗ ขี่มอเตอร์ไซค์ไม่สวมหมวกกันน๊อค
๓.๒๘ ไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒อย่างเคร่งครัด
๓.๒๙ ไม่ปฏิบัติเป็นไปตามความเร็วในการขับขี่ภายในบริเวณโรงเรียนไม่เกิน
๒๐ กิโลเมตรต่อ ชั่วโมงและจอดรถ หรือหยุดรถในที่ให้จอด
๓.๓๐ ไม่จอดรถจักรยานยนต์ในพื้นที่ ที่โรงเรียนได้จัดไว้ให้
๓.๓๑ ดัดแปลงสภาพเครื่องยนต์ทุกกรณี
๓.๓๒ ไม่มีใบอนุญาตขับขี่รถ
หมวดที่ ๔
อาคารสถานที่
๔.๑ ไม่ทำเวร/ไม่ทำเขตรับผิดชอบ ๕ส
๔.๒ นำอาหาร/เครื่องดื่มขึ้นไปบนอาคารเรียน
๔.๓ สั่ง/นำอาหารจากภายนอกเข้ามาในโรงเรียน
๔.๔ เล่นฟุตบอลในห้องเรียน/บนอาคารเรียน
๔.๕ ฝ่าฝืนระเบียบการใช้อาคารสถานที่ หรือระเบียบการใช้โรงอาหาร

๕ คะแนน
๑๐ คะแนน
๕ คะแนน
๕ คะแนน
๕ คะแนน
๕ คะแนน
๕ คะแนน

๕ คะแนน
๕ คะแนน
๑๐ คะแนน
๕ คะแนน
๕ คะแนน

หมวดที่ ๕
การตรงต่อเวลา มีวินัยและอื่นๆ
๕.๑ มาสาย (๐๗.๕๐ น.)
๕ คะแนน
๕.๒ กรณีขาดเรียน/ไม่มาโรงเรียนเลยโดยไม่มีการลา
๕ คะแนน
๕.๓ ฉีกหรือตัดหนังสือ/สิ่งพิมพ์ ในห้องสมุด
๑๐ คะแนน
๕.๔ พกพาอาวุธหรือสิ่งของคล้ายอาวุธ มาโรงเรียน
๒๐ คะแนน
๕.๕ นำประทัด/ดอกไม้ไฟ มาเล่นในโรงเรียน
๒๐ คะแนน
๕.๖ ฝ่าฝืนระเบียบอื่นๆ หรือมาตรการของโรงเรียนอื่นที่ไม่ได้ระบุใน ระเบียบนี้ ๕ คะแนน
ข้อ ๗ ลักษณะที่ได้คะแนนพฤติกรรม
หมวดที่ ๑
การเรียน
๑.๑ สืบค้น หาข้อมูลในห้องสมุด
๑.๒ เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น
๑.๓ ได้รับรางวัลระดับโรงเรียน
๑.๔ ได้รับรางวัลระดับเขตพื้นที่การศึกษา
๑.๕ ได้รับรางวัลระดับภาค
๑.๖ ได้รับรางวัลระดับประเทศ
๑.๗ ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ
๑.๘ ส่งจดหมายขอลาป่วย/ลาหยุดต่างๆ

+๒ คะแนน
+๕ คะแนน
+๑๐ คะแนน
+๑๕ คะแนน
+๒๐ คะแนน
+๒๕ คะแนน
+๓๐ คะแนน
+๔ คะแนน

๑.๙ ผลงานดีเด่นด้านกีฬา
๑.๑๐ อธิบายให้ความรู้แก่ผู้อื่น

+๕ คะแนน
+๑๐ คะแนน

หมวดที่ ๒
การแต่งกาย
๒.๑ แต่งกายเป็นแบบอย่างที่ดีได้รับการยกย่อง
๒.๒ บริจาคเครื่องแต่งกายให้รุ่นน้องหรือผู้อื่น

+๕ คะแนน
+๑๐ คะแนน

หมวดที่ ๓
ความประพฤติ
๓.๑ บำเพ็ญประโยชน์ ๑ ชั่วโมง (จิตอาสา)
+๕ คะแนน
๓.๒ มีจิตอาสาช่วยเหลืองาน
+๒ คะแนน
๓.๓ เก็บของได้แล้วส่งคืน
+๕ คะแนน
๓.๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
+๑๐๐ คะแนน
๓.๕ ความร่วมมือแก้ปัญหาจากผู้ปกครอง
+๑๐ คะแนน
๓.๖ เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้า
+๒ คะแนน
๓.๗ เข้าค่ายพัฒนาวินัยและแก้ไขพฤติกรรมกับหัวหน้าระดับ
+๕๐ คะแนน
๓.๘ ปรับคะแนนเบื้องต้น หรือปฏิบัติธรรมตามหลักศาสนาของนักเรียน +๕ คะแนน
หมวดที่ ๔
อาคารสถานที่
๔.๑ บำเพ็ญประโยชน์ ๕ ชั่วโมง (กรณีคะแนนติดลบ ๖๐ คะแนน)
๔.๒ ร่วมพัฒนาอาคารสถานที่
๔.๓ ขยะและขวดน้ำแลกแต้ม
๔.๔ ทำความสะอาดเขตพื้นที่ ๕ส
๔.๕ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
๔.๖ ทำความสะอาดอาคารสถานที่

+๒๐ คะแนน
+๕ คะแนน
+๒ คะแนน
+๒ คะแนน
+๒ คะแนน
+๕ คะแนน

ข้อ ๘ ผลของการตัดคะแนนความประพฤติ
๑. นั ก เรี ยนที่ ต ัด หัก คะแนน รวมถึง ๔๐ คะแนน ให้ ห ั ว หน้า ระดั บ ครู ท ี ่ ป รึ ก ษาดาเนิน การแจ้ง
ผู้ปกครองนักเรียนมาปรับคะแนนตามกิจกรรมที่กำหนดหรือปฏิบัติธรรมตามหลักศาสนาของตนเอง เพื่อได้
คะแนนคืน
๒. นั ก เรีย นที่ ต ัด หัก คะแนน รวมถึ ง ๖๐ คะแนน ให้ ห ั ว หน้า ระดั บ ครูท ี ่ป รึ กษาดำเนิ นการเชิญ
ผู้ปกครองมาพบ เพื่อให้นักเรียนปรับพฤติกรรมโดยการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ตามที่โรงเรียนกำหนด
๓. นักเรียนที่ตัดหักคะแนน รวมถึง ๘๐ คะแนน ให้มีการปรับพฤติกรรม ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๔. นักเรียนที่ตัดหักคะแนน รวมถึง ๑๐๐ คะแนน ให้หัวหน้าระดับ ครูที่ปรึกษาดำเนินการบัน ทึก
เสนอคณะกรรมการบริหารงานกิจการนักเรียน เพื่อเสนอผู้อำนวยการโรงเรียน
๔.๑ โรงเรียนไม่ออกใบรับรองความประพฤติ
๔.๒ ย้ายสถานศึกษาใหม่ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ข้อ ๙ โรงเรียนกำหนดให้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้คะแนนคืนในแต่ละด้านดังนี้
ด้านที่ ๑ ทำความสะอาดอาคารสถานที่ จำนวน ๕ ชั่วโมง
(ได้คืน ๕ คะแนน)
ด้านที่ ๒ บริการผู้อื่น สังคม
จำนวน ๕ ชั่วโมง
(ได้คืน ๕ คะแนน)
ด้านที่ ๓ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
จำนวน ๑๐ ชั่วโมง
(ได้คืน ๑๐ คะแนน)
ด้านที่ ๔ วิชาการ
จำนวน ๑๕ ชั่วโมง
(ได้คืน ๑๕ คะแนน)
ด้านที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
จำนวน ๒๐ ชั่วโมง
(ได้คืน ๒๐ คะแนน)
ข้อ ๑๐ ลักษณะความผิดอื่นนอกจากที่ระบุในระเบียบนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฝ่าย
กิจการนักเรียน พิจารณาความผิดและลงโทษตามเห็นสมควรเป็นที่สุด
ข้อ ๑๑ ให้รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มี
อำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางสาววรรณี แก้วศิริ)
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงสระ

