
 

 

ข้ันตอนงานรักษาวินัยและแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

จัดทำข้อมูลประวัติส่วนตัวของนักเรียน 

จัดให้มีการกำหนดวิธีการแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน 

พฤติกรรมของนักเรียน 

ครูที่ปรึกษาสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนรายบุคคล 

พฤติกรรมดี 
(ไม่กระทำผิดวินัย) 

พฤติกรรมไม่เหมาะสม 
(กระทำผิดวินัย) 

ส่งเสรมิและพัฒนา เรียกพบเพื่อตักเตือน 
และปรับพฤติกรรม 

แจ้งผู้ปกครองทราบ 
และร่วมหาทางแก้ไข 

ดีขึ้น 

ดีขึ้น 

ไม่ดีขึ้น 

โรงเรียนดอกคำใต้วทิยาคม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 

ทำกิจกรรม
บำเพ็ญประโยชน์ 

หักคะแนน 
ความประพฤติ 



 

 

 

การรักษาวินัยของนักเรียน 

ความมีวินัยเป็นส่ิงสำคัญอย่างหนึ่งในสังคม เมื่ออยู่ร่วมกันเป็นสังคมย่อมต้องมีกฎกติกา เพื่อให้สังคมเป็นสังคมท่ีสงบสุข 
และมีวินัย โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม กลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียนจึงเล็งความสำคัญของระเบียบวินัย การอยู่ร่วมสังคมของ
ผู้เรียน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมีการฝึกฝน มีการสอนสั่ง สร้างเสริมให้มีความประพฤติมีระเบียบวินัยมีคุณธรรมและจริยธรรม
พร้อมที่จะเจริญเติบโตเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติต่อไปในอนาคต ดังนั้นผู้มีวินัยจึงเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนด้วยความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

วินัยของนักเรียน 

1 . นักเรียนต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนโดยเคร่งครัด 

2 . นักเรียนต้องรักษาไวซ้ึ่งความสามัคคีระหว่างกัน และต้องรักษาไว้ ซึ่งความสงบเรียบร้อยเกียรตภิูมิและศักดิ์ศรีของโรงเรียน 

3. นักเรียนต้องปฏิบัติตนเป็นสุภาพชนท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนไม่ประพฤติส่ิงท่ีอาจนำมาซึ่งความเส่ือมเสียมาสู่โรงเรียน 

4. นักเรียนต้องไม่ด่ืมสุรา เสพยาเสพติด เล่นการพนัน หรือกระทำการใด ๆ ใน ลักษณะท่ีเหมือนการพนัน หรือก่อเหตุทะเลาะ
วิวาทในโรงเรียน 

5. นักเรียนต้องเคารพ และเช่ือฟังคำส่ังหรือตักเตือนโดยชอบของบุคคลต่อไปนี้ 

    5.1 ครูท่ีปรึกษา ครูประจำวิชา หัวหน้าระดับช้ัน คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมนักเรียน 
    5.2 ครูฝ่ายแนะแนว หัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ 
    5.3 รองผู้อำนวยการ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 
    5.4 ผู้อำนวยการ 

6. นักเรียน เมื่อเข้า - ออกภายในบริเวณโรงเรียนต้อง สแกนลายนิ้วมือ ทุกครั้ง บัตรประจำตัว นักเรียน ต้องพกติดตัวเสมอ  
และต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียน หรือสุภาพชน 

7. นักเรียนต้องไม่ประพฤติ ปฏิบัติ พกอาวุธ หรือวัตถุระเบิด กระทำการ หรือร่วมกระทำก่อกวนหรอืยุยงให้เกิดความวุ่นวาย 
โดยทางตรงหรือทางอ้อม 

8. นักเรียนเมื่อเข้ามาในบริเวณโรงเรียนแล้วห้ามออกนอกบริเวณ โรงเรียนเวน้แต่เลิกเรียน (ตามเวลาเลิกของสถานศึกษา) หรือ
ได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการ / รองผู้อำนวยการ / ครท่ีูปรึกษา / ครูประจำวิชา / หัวหน้าระดับ พร้อมกับมีใบลาจาก
ผู้ปกครอง มาเป็นหลักฐานด้วย 

9. นักเรียนคนใดถูกตัดคะแนนความประพฤติครบเกณฑ์ท่ีกำหนด (100 คะแนน) จะต้องถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็น
นักเรียน  

10. นักเรียนท่ีประพฤติ หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการฝ่าฝืนวินัยนักเรียน ถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัย 

  



 

 

การพิจารณาสั่งลงโทษนักเรียนที่กระทำผิดวินัย  

สามารถกระทำได้ตามลำดับข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

      1. เรียกตัวมาตักเตือน 

      2. ภาคทัณฑ์เป็นลายลักษณ์อักษร 

      3. ตัดคะแนนความประพฤติ 

      4. ให้ไปบำเพ็ญประโยชน์ 

      5. ให้พักการเรียน 

      6. ให้พ้นสภาพนักเรียน 

      7. โทษอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเห็นสมควร 

 

การตัดคะแนนความประพฤติ 

      1. ให้นักเรียนแต่ละคนมีคะแนนความประพฤติ 100 คะแนน ตลอดเวลาท่ีมีสภาพเป็นนักเรียนอยู่ 

      2. การตัดคะแนนแต่ละครั้ง ให้ตัดได้ไม่ต่ำกว่าครั้งละ 5 คะแนน 

      3. นักเรียนผู้ใดถูกตัดคะแนนครั้งเดียว หรือหลายครั้งรวมกัน เกินกว่า 70 คะแนน แต่ไม่เกิน 80 คะแนน ต้องถูกลงโทษ
ให้พักการศึกษามีกำหนด 3 วัน โดยนักเรียน / ต้องบำเพ็ญประโยชน์ทำความดีเป็นเวลา 2 วัน 

      4. นักเรียนผู้ใด ถูกตัดคะแนนครั้งเดียว หรือหลายครั้งรวมกันเกินกว่า 81 คะแนน แต่ไม่เกิน 85 คะแนน ต้องถูกลงโทษ
ให้พักการเรียนมีกำหนด 5 วัน และเขียนใบลาออกโดยนักเรียน / ต้องบำเพ็ญประโยชน์ทำความดีเป็นเวลา 4 วัน 

      5. นักเรียนผู้ใด ถูกตัดคะแนนครั้งเดียว หรือหลายครั้งรวมกันเกินกว่า 85 คะแนน แต่ไม่เกิน 90 คะแนน ต้องถูกลงโทษ
ให้พักการเรียนมีกำหนด 2 สัปดาห์ และบำเพ็ญประโยชน์ 2 สัปดาห์ 

      6. นักเรียนผู้ใดถูกตัดคะแนนครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันครบ 100 คะแนน ต้องถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนักเรียน 

 

การตัดคะแนนความประพฤติ 

ให้กระทำดังนี้ 

1. ความผิดต่อไปนี้ตัดคะแนนความประพฤติ 5 คะแนน 

               1.1) แต่งกายผิดข้อกำหนดเครื่องแบบนักเรียน 

               1.2) มาโรงเรียนสายเกิน 3 ครั้งต่อสัปดาห์ 

               1.3) ไม่ปฏิบัติตามระเบียบการใช้โรงอาหาร 

               1.4) กรณีชู้สาว 



 

 

               1.5) ปีนรั้วโรงเรียน (หลบหนีการเรียน) 

               1.6) ไม่ท้ิงขยะลงในท่ีรองรับ 

               1.7) พูดจาไม่สุภาพต่อหน้าสาธารณะชน 

               1.8) มั่วสุม ผิดกฎจราจร ออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไมไ่ด้รับอนุญาต 

2. ความผิดต่อไปนี้ ตัดคะแนนความประพฤติ 10 คะแนน 

               2.1) ทะเลาะวิวาทกันเองภายในโรงเรียน หรือภายนอกโรงเรียน 

               2.2) ด่ืมสุรา ของมึนเมา เสพยาเสพติด 

               2.3) สูบบุหรี่ 

               2.4) ทำให้ทรัพย์สินของโรงเรียนเสียหายหรือทำลายทรัพย์สินของโรงเรียน 

               2.5) มีพฤติกรรมกรรโชกทรัพย์และข่มขู่ 

               2.6) เล่นการพนันในบริเวณโรงเรียน 

               2.7) แต่งเครื่องแบบนักเรียนเข้าไปในสถานท่ีไม่สมควร เช่น บ่อนการพนัน ผับ เทค หรือบาร์ สถานท่ีขายบริการ
ทางเพศ 

               2.8) ขีดเขียนบริเวณโต๊ะเก้าอี้ และฝาผนังทำให้เกิดความสกปรก 

3. ความผิดต่อไปนี้ตัดคะแนนความประพฤติ 20 คะแนน 

               3.1) แสดงกิริยาวาจาอันลบหลู่หรือไม่เคารพครู อาจารย์ 

               3.2) มีพฤติกรรมก้าวร้าว กระด้างกระเด่ืองใช้วาจาหยาบคายและโต้เถียงโดย ไม่มีเหตุผลต่อครู อาจารย์ 

               3.3) ชักชวนหรือพยายามก่อกวนให้เกิดแตกความสามัคคี 

               3.4) ก่อการทะเลาะวิวาทกับนักเรียนต่างโรงเรียน 

               3.5) ทุจริตการสอบหรือฝ่าฝืนระเบียบจนเห็นว่าไม่เคารพยำเกรง 

               3.6) ทำลายทรัพย์สินของโรงเรียน 

4. ความผิดต่อไปนี้ให้พ้นสภาพการเป็นนักเรียน 

               4.1) พกพาอาวุธต้องห้ามเข้ามาในบริเวณโรงเรียน 

               4.2) ต้องคำพิพากษาให้ถูกลงโทษจำคุก 

               4.3) จำหน่ายยาเสพติดให้โทษร้ายแรง 

               4.4) ลักทรัพย์ภายใน ภายนอกโรงเรยีน 

               4.5) เป็นหัวหน้าก่อการประท้วง 



 

 

               4.6) ก่อคดีอาชญากรรมภายในภายนอกโรงเรียน 

               4.7) ปลอมแปลงเอกสารทางการหรือของโรงเรียน เช่น ใบ รบ. ลายมือช่ือเป็นต้น 

               4.8) เจตนาทำลายเกียรติ ช่ือเสียง ของโรงเรียน หรือเจตนาทำร้ายต่อหมู่คณะ 

               4.9) ถูกตัดคะแนนความประพฤติรวมกันครบเกณฑ์ท่ีกำหนด 40 คะแนน 

5. การลงโทษให้พักการเรียน กระทำได้เมื่อนักเรียนได้กระทำผิด แต่ยังไม่ถึงกับต้องลบช่ือออกจากโรงเรียน เพราะมีเหตุอันควร
ลดหย่อน 

6. นักเรียนผู้ใดกระทำความผิดแต่ยังไม่ถึงกับถูกลบช่ือออกจากโรงเรียนหรือให้พักการเรียน จะถูกตัดคะแนนความประพฤติ 
หรือถูกภาคทัณฑ์ หรือท้ังสองอย่างรวมกันแล้วแต่กรณี 

7. อำนาจตัดคะแนนความประพฤติ 

      7.1 ครูท่ีปรึกษา / หน้าระดับ / หัวหน้างานฝ่ายกิจการนักเรียน มีสิทธิ์ตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียน ไม่ต่ำกว่า 
ครั้งละ 5 คะแนนต่อความผิดแต่ละคราว 

      7.2 การลงโทษตัดคะแนนความประพฤติท่ีเกินครั้งละ 30 คะแนน และทำการภาคทัณฑ์เป็นลายลักษณ์อักษร, ตัดคะแนน
ความประพฤติ และให้ไปบำเพ็ญประโยชน์ให้กระทำโดยคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาวินัยฯ และด้วยความเห็นชอบของผู้อำนวยการ 

8. กรณีความผิดร้ายแรงและความผิดที่ไม่ได้ระบุไว้คณะอนุกรรมการบริหารโรงเรียนร่วมกันพิจารณาโทษ โดยไม่ต้องผ่าน 
การทำทัณฑ์บน หรือคำส่ังอื่นๆ และแจ้งผู้ปกครองทราบปัญหาเพื่อร่วมหาทางแก้ไข 

9. กรณีความผิดร้ายแรงและความผิดท่ีเกินแก้ไข หรือไม่สามารถแก้ไขได้ ทำการย้ายสถานศึกษาเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมของ
นักเรียน และถือเป็นบทลงโทษสถานสูงสุด 

 

การลงโทษนักเรียนโดยการทำกิจกรรม 

1. กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ให้นักเรียน/ทำความสะอาดสถานท่ีดังนี้ 

    1.1 โรงอาหาร 

    1.2 รอบ ๆ บริเวณโรงเรียน 

    1.3 บริเวณรอบตึกต่าง ๆ 

    1.4 ทางเข้าหน้าโรงเรียน 

    1.5 บริเวณหน้าเสาธง 

    1.6 บริเวณรอบสนามกีฬา 

    1.7 บริเวณสวนหย่อม 

    1.8 บริเวณระเบียงตึก 

    1.9 ห้องน้ำ และ ห้องสุขา  ฯลฯ 



 

 

2. กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เกี่ยวกับด้านบริการให้นักเรียน / ทำหน้าท่ี มีดังนี้ 

    2.1 ทำหน้าท่ีเช็คนักเรียนมาสาย 

    2.2 ทำหน้าท่ีดูแลจราจร 

    2.3 ทำหน้าท่ีตรวจการแต่งกาย / ยาเสพติด 

3. กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เกี่ยวกับด้านเกษตรกรรมให้นักเรียน/ทำหน้าท่ี มีดังนี้ 

    3.1 ปลูกต้นไม้ 

    3.2 รดน้ำต้นไม้ 

    3.3 ดูแลแต่งต้นไม ้

    3.4 จัดทำแปลงเกษตร 

    3.5 ดูแลแปลงเกษตร ฯลฯ 

4. กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ด้านวิชาการ ให้นักเรียน / ทำหน้าท่ี มีดังนี้ 

    4.1 จัดบอร์ดวิชาการ 

    4.2 ทำรายงาน 

    4.3 ทำสรุปบทเรียน ฯลฯ 

5. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้นักเรียนปฏิบัติดังนี้ 

    5.1 การเข้าค่ายคุณธรรม 

    5.2 การนั่งสมาธิ ฯลฯ 


