
 
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนพุทธจักรวิทยา 
เรื่อง  หลักเกณฑการดูแลพฤติกรรมนักเรียนโดยระบบเพ่ิม และตัดคะแนนพฤติกรรมนักเรียน 

 
 ดวยกลุมบริหารงานบุคคลโรงเรียนพุทธจักรวิทยา ไดกําหนดหลักเกณฑการดูแลพฤติกรรมนักเรียนโดยระบบ
เพ่ิม และตัดคะแนนพฤติกรรมนักเรียน เพ่ือดูแลชวยเหลือ แกปญหา และสงเสริมใหนักเรียนมีความประพฤติท่ีดีอันเปน
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ หลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๒๕๕๑ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

๑.  นักเรียนมีคะแนนพฤติกรรมเต็มคนละ  ๑๐๐  คะแนน 
๒.  นักเรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคใหพิจารณาลงโทษตามหลักเกณฑดังนี้ 
          ๒.๑  ครูท่ีปรึกษามีสิทธิตัดคะแนนความประพฤติไดครั้งละไมเกิน  ๑๐  คะแนน 
          ๒.๒  หัวหนาระดับ / หัวหนาคณะ / หัวหนากลุมงานวินัยและความประพฤตินักเรียนมีสิทธิเสนอการตัด 
                   คะแนนความประพฤติไดครั้งละไมเกิน  ๒๐  คะแนน 
          ๒.๓  รองผูอํานวยการโรงเรียนกลุมบริหารงานกิจการนักเรียน  มีสิทธิเสนอการตัดคะแนนความประพฤติ    
                  นักเรียนไดครั้งละไมเกิน  ๓๐  คะแนน  ถาเกินกวา  ๓๐  คะแนน  ใหขออนุมัติจากผูอํานวยการโรงเรียน       
                  และการทํากิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
          ๒.๔  แนวปฏิบัติการตัดคะแนนพฤติกรรม 
                    ๒.๔.๑  ตัดคะแนนครบ  ๒๐  คะแนน  แจงใหผูปกครองรับทราบเพ่ือรวมกันแกไขพฤติกรรม 
                    ๒.๔.๒  การทํากิจกรรมเพ่ือปรับเปลีย่นพฤติกรรม  เชน  กิจกรรมสาธารณประโยชนเขาคายคุณธรรม 
                              จริยธรรม  คายอาสา  หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ  ใหพิจารณาโดยรองผูอํานวยการกลุมบริหารงาน  
                              กิจการนักเรียน  และคณะกรรมการกลุมบริหารงานกิจการนักเรียนอยางนอย  ๓  คน  โดยขอ 
                              อนุมัติการทํากิจกรรมจากผูอํานวยการโรงเรียน 
                    ๒.๔.๓  ตัดคะแนนครบ  ๔๐  คะแนน  เชิญผูปกครองรับทราบเพ่ือรวมกันแกไขพฤติกรรม  โดยใหครูท่ี 
                              ปรกึษาและผูปกครองรับทราบและลงนามรับรองการทํากิจกรรมสาธารณประโยชนของ 
                              นักเรียน  โดยใหนักเรียนทํากิจกรรมสาธารณประโยชน  ๑  วัน 
                    ๒.๔.๔  ตัดคะแนนครบ  ๕๐  คะแนน  เชิญผูปกครองรับทราบเพ่ือรวมกันแกไขพฤติกรรม  โดยใหครูท่ี 
                              ปรกึษาและผูปกครองรับทราบและลงนามรับรองการทํากิจกรรมสารธารณประโยชนของ 
                              นักเรียน  โดยใหนักเรยีนทํากิจกรรมสาธารณะประโยชน  ๒  วัน 
                    ๒.๔.๕  ตัดคะแนนครบ  ๖๐  คะแนน  เชิญผูปกครองรับทราบเพ่ือรวมกันแกไขพฤติกรรม  โดยให 

         ครูท่ีปรึกษาและผูปกครองรับทราบและลงนามรับรองการทํากิจกรรมสารธารณประโยชนของ 
                              นักเรียน  โดยใหนักเรียนทํากิจกรรมสาธารณะประโยชน  ๕  วัน 
                    ๒.๔.๖  ตัดคะแนนครบ  ๗๐  คะแนน  เชิญผูปกครองรับทราบเพ่ือรวมกันแกไขพฤติกรรมโดยใหครูท่ี  
                              ปรึกษารับทราบและลงนามรับรอง  พรอมท้ังใหผูปกครอง  ทําสัญญาดูแลพฤติกรรม  และให  
                              นักเรียนทํากิจกรรมชวยเหลืองานครู  และกิจกรรมสาธารณะประโยชนเปนเวลา  ๕ วัน  และ 
                              ทําสัญญาดูแลพฤติกรรมและจัดทําแฟมรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม 
                   ๒.๔.๗   ตัดคะแนนครบ  ๘๐  คะแนน  เชิญผูปกครองรับทราบเพ่ือรวมกันแกไขพฤติกรรม  โดยใหครูท่ี 



-๒- 
                              ปรึกษารับทราบและลงนามรับรองพรอมท้ังใหผูปกครองนํานักเรียนไปดูแลท่ีบาน  ๑  สัปดาห   
                              เม่ือกลับมาเรียนใหทํากิจกรรมชวยเหลืองานครูหรือกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนในคาบพัก  ๑   
                              สัปดาห  โดยมีการประเมิน  เม่ือเสร็จสิ้นการทํากิจกรรมหากครูผูควบคุมการทํากิจกรรม 
                              ประเมินผลการทํากิจกรรมไมผานเกณฑท่ีครูกําหนด  ใหปฏิบัติตอจนกวาจะผานเกณฑ 

          ๒.๔.๘  ตัดคะแนนครบ  ๙๐  คะแนน  เชิญผูปกครองรับทราบเพ่ือรวมกันแกไขพฤติกรรม  โดยใหครูท่ี 
                              ปรึกษารับทราบและลงนามรับรอง  และใหผูปกครองนํานักเรียนไปดูแลท่ีบาน  ๒  สัปดาห   
                              โดยในระหวางนั้นใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา  และมีการจัดทําแฟมรายงานผลการ 
                              ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาใหทางโรงเรียนทราบ  พรอมท้ังใหนักเรียนมารับงานจากครูประจํา 
                              วิชาทุกวันศุกร  คาบเรียนท่ี ๑ – ๒  จากนั้นเม่ือกลับมาเรียนแลวผูปกครองทําสัญญาดูแล 
                              พฤติกรรมและใหนักเรียนทํากิจกรรมชวยเหลืองานโรงเรียนหรือกิจกรรมบาํเพ็ญประโยชนใน 
                              คาบพัก  ๑  สัปดาห  และมีการประเมินเม่ือเสร็จสิ้นการทํากิจกรรมหากไมผานเกณฑจะตอง 
                              ปฏิบัติกิจกรรมจนกวาจะผานเกณฑ 
                    ๒.๔.๙  เม่ือนักเรียนกลับมาเรียนแลวถูกตัดคะแนนพฤติกรรมอีกจนครบ  ๑๐๐  คะแนน  ใหนักเรียนทํา 
                              กิจกรรมเขาคายคุณธรรม  คายอาสาพัฒนา  ฯลฯ  เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเปนเวลา  ๑   
                              สัปดาห  โดยใหผูปกครองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายท้ังหมด  และเม่ือเสร็จสิ้นแลวตองมีการ        
                              จัดทําแฟมรายงานผลการเขาคายใหโรงเรียนทราบ 
                    ๒.๔.๑๐หากนักเรียนคนเดิมท่ีถูกตัดคะแนนครบ  ๑๐๐  คะแนน  และเขาคายเพ่ือปรับเปลี่ยน 
                              พฤติกรรมแลวยังมีพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคอีกจะถูกตัดคะแนนและเม่ือครบทุก ๆ   
                              ๒๐  คะแนน  ใหปฏิบัติเชนเดียวกับขอ  ๒.๔.๙ 
 
๓.  การพิจารณาเพ่ิมคะแนน 
          ครูโรงเรียนพุทธจักรวิทยาทุกคนมีสิทธิท่ีจะเพ่ิมคะแนนพฤติกรรมใหกับนักเรียนตามหลักเกณฑท่ีโรงเรียนกําหนด
เม่ือพบเห็นหรือมีผูแจงวานักเรียนมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงคโดยบันทึกการเพ่ิมคะแนนลงใบเอกสารบันทึกความดีของ
นักเรียน  เพ่ือนักเรียนมีคะแนนถึงเกณฑมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีตอนักเรียนและผูปกครองและคะแนนความดี  
สามารถนําไปหักลบกับคะแนนคุณลักษณะท่ีไมพึงประสงคได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๓- 
หลักเกณฑการเพ่ิมคะแนนและตัดคะแนนพฤติกรรมของนักเรียน 

โรงเรียนพุทธจักรวิทยา 
 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
๑.  หมวดการประกวดแขงขันประเภทหองเรียน 

ขอ พฤติกรรม ประเภท คะแนน 
๑. ไดรับรางวัลชนะเลิศ พึงประสงค ๕ 
๒. ไดรับรางวัลรองชนะเลิศลําดับท่ี  ๑ พึงประสงค ๓ 
๓. ไดรับรางวัลรองชนะเลิศลําดับท่ี  ๒ พึงประสงค ๑ 

 
๒.  หมวดการแขงขันทักษะความรูและความสามารถ 
ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนประเภทบุคคลหรือทีม 

ขอ พฤติกรรม ประเภท คะแนน 
๑. ไดรับรางวัลชนะเลิศภายในโรงเรียน พึงประสงค ๒๐ 
๒. ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๑  ภายในโรงเรียน พึงประสงค ๑๕ 
๓. ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๒  ภายในโรงเรียน พึงประสงค ๑๐ 
๔. ไดรับรางวัลชนะเลิศภายนอกโรงเรียน พึงประสงค ๓๐ 
๕. ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๑  ภายนอกโรงเรียน พึงประสงค ๒๕ 
๖. ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๒  ภายนอกโรงเรียน พึงประสงค ๒๐ 
๗. ไดรับรางวัลชนะเลิศระดับชาต ิ พึงประสงค ๔๐ 
๘. ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๑  ระดับชาติ พึงประสงค ๓๕ 
๙. ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๒  ระดับชาติ พึงประสงค ๓๐ 

 
๓.  หมวดการแสดงความซ่ือสัตย/บําเพ็ญประโยชน 

ขอ พฤติกรรม ประเภท คะแนน 
๑. เก็บเงิน  หรือ  สิ่งของไดนํามาคืน  ๑ -๓  ครั้ง พึงประสงค ๕ 
๒. เก็บเงิน  หรือ  สิ่งของไดนํามาคืน  ๔ – ๖  ครั้ง พึงประสงค ๑๐ 
๓. เก็บเงิน  หรือ  สิ่งของไดนํามาคืน  ๗  ครั้งข้ึนไป พึงประสงค ๑๕ 
๔. รักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียน  นอกเหนือจากท่ีไดรับมอบหมาย พึงประสงค ๕ 
๕. บําเพ็ญประโยชนโดยการชวยเหลืองานครู – อาจารย พึงประสงค ๑๐ 
๖. เปนคณะกรรมการขององคกรท่ีโรงเรียนจัดตั้งข้ึน  และตั้งใจปฏิบัติ

หนาท่ีจนเกิดผลดี 
พึงประสงค ๑๐ 

๗. บําเพ็ญประโยชนตอสวนรวม  เชน  การบริจาคโลหิต  เขาคายอาสา
ชวยเหลืองานโรงเรียน  เปนตน 

พึงประสงค ๒๐ 

๘. แจงเบาะแสหรือบอกรายชื่อผูกระทําความผิดตาง ๆ พึงประสงค ๑๐ 
๙.   พฤติกรรมอ่ืน ๆ  ท่ีครูพิจารณาเห็นวามีประโยชนตอผูอ่ืนและสวนรวม พึงประสงค ๑๐ 

 
 
 



 
-๔- 

คุณลักษณะไมพึงประสงค 
๔.  หมวดการแตงกาย  /  ๑  ครั้ง 

ขอ พฤติกรรม ประเภท คะแนน 
๑. เสื้อผาและเครื่องแตงกายผิดระเบียบ  หรือไมตรงในวันท่ีกําหนด ไมพึงประสงค ๕ 
๒. ทรงผมผิดระเบียบ ไมพึงประสงค ๑๐ 
๓. ใบหนาและรางกายเสริมสวย/เจาะ/เขียนลาย/ไวหนวดเครา/อ่ืนๆ ไมพึงประสงค ๑๐ 
๔. กระเปาหนังสือ  หรอือุปกรณการเรียนไมมี  หรือผิดระเบียบ ไมพึงประสงค ๕ 

 
๕.  หมวดการมา  และเขาเรียน /  ๑  ครั้ง 

ขอ พฤติกรรม ประเภท คะแนน 
๑. มาโรงเรียนสาย ไมพึงประสงค ๕ 
๒. ไมพกบัตรประจําตัวนักเรียน ไมพึงประสงค ๕ 
๓. ไมสงใบลาตามกําหนดเวลา/ขาดโรงเรียนโดยไมสงใบลา ไมพึงประสงค ๕ 
๔. หนีชั่วโมงเรียน/เขาหองเรียนชาเกิน  ๑๐  นาที ไมพึงประสงค ๕ 
๕. หนีโรงเรียน ไมพึงประสงค ๑๐ 
๖. ออกนอกหองเรียนโดยไมไดรับอนุญาต ไมพึงประสงค ๕ 

 
๖.  หมวดพฤติกรรมท่ัวไป / ๑  ครั้ง 

ขอ พฤติกรรม ประเภท คะแนน 
๑. ขีดเขียนผนังอาคาร  โตะ  เกาอ้ี ไมพึงประสงค ๕ 
๒. ท้ิงขยะไมถูกท่ี / ไมรักษาความสะอาด ไมพึงประสงค ๑๐ 
๓. เลนกีฬาผิดสถานท่ีและเวลา/นําอุปกรณกีฬาไปเลนโดยไมไดรับอนุญาต ไมพึงประสงค ๕ 
๔. ซ้ือและรับประทานอาหารผิดสถานท่ีและเวลา ไมพึงประสงค ๕ 
๕. ปสสาวะ  หรือ  อุจจาระ  ผิดสถานท่ี ไมพึงประสงค ๑๐ 
๖. ไมสงเอกสารโรงเรียนใหผูปกครอง ไมพึงประสงค ๕ 
๗. ไมใหความรวมมือในกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัด ไมพึงประสงค ๑๐ 
๘. ไมปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย  เชน  เวรประจําหอง/พ้ืนท่ีรับผดิชอบ ไมพึงประสงค ๕ 
๙. ทุจริตในการสอบ ไมพึงประสงค ๑๐ 

๑๐. ติดตอกับคนภายนอกโดยพลการ ไมพึงประสงค ๑๐ 
๑๑. พกพาอาวุธ  หรือ  มีอาวุธไวในครอบครอง ไมพึงประสงค ๓๐ 
๑๒. ลักทรัพย  ปลนทรัพย  กรรโชกทรัพย  อยูในกลุมผูกระทําการ ไมพึงประสงค ๓๐ 
๑๓. ทะเลาะวิวาท  หรือขมเหงรังแกผูอ่ืนใหไดรับบาดเจ็บหรือทรัพยสิน

เสียหาย 
ไมพึงประสงค ๒๐ 

๑๔. ทําลายทรัพยสินของโรงเรียนหรือผูอ่ืนเสียหาย ไมพึงประสงค ๒๐ 
๑๕. เขาหองพักครู  หองสํานักงาน  และหองกลุมสาระตาง ๆ  โดยไมไดรับอนุญาต ไมพึงประสงค ๑๐ 
๑๖. แสดงกิริยากาวราวตอครูและบุคคลอ่ืนๆ ไมเหมาะสมกับสถานภาพ

นักเรียน 
ไมพึงประสงค ๑๐ 

๑๗. ใชโทรศัพทในหองเรียนขณะท่ีมีการเรียนการสอน ไมพึงประสงค ๑๐ 
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๗.  หมวดการพนัน / ๑  ครั้ง 
ขอ พฤติกรรม ประเภท คะแนน 
๑. เลนการพนันทุกชนิด ไมพึงประสงค ๒๐ 

 
๘.  หมวดบุหรี่ สุรา ยาเสพติด / ๑  ครั้ง 

ขอ พฤติกรรม ประเภท คะแนน 
๑. สูบหรือมีบุหรี่ไวในครอบครอง ไมพึงประสงค ๒๐ 
๒. ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มท่ีมีสวนผสมของแอลกอฮอลทุกชนิด ไมพึงประสงค ๒๕ 
๓. เสพสารเสพติดชนิดตาง ๆ หรือ สารกลอมประสาทท่ีทําใหมึนเมา ไมพึงประสงค ๒๕ 

 
๙.  หมวดชูสาว / ๑  ครั้ง 

ขอ พฤติกรรม ประเภท คะแนน 
๑. ประพฤติตนไมเหมาะสมเปนเหตุใหเสื่อมเสียชื่อเสียงของโรงเรียน ไมพึงประสงค ๓๐ 
๒. ม่ัวสุมและกอความเดือดรอนรําคาญแกผูอ่ืนท้ังในและนอกโรงเรียน ไมพึงประสงค ๑๐ 
๓. ทําอนาจาร  หรือมีสื่อลามกไวในครอบครอง ไมพึงประสงค ๒๐ 
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เกณฑการปฏิบัติกรณีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค 
 

มีคะแนนพฤติกรรมท่ีพึงประสงค 
รวมกัน  ๒๕  คะแนนข้ึนไป 

ประกาศชมเชย 

มีคะแนนพฤติกรรมท่ีพึงประสงค 
รวมกัน  ๕๐  คะแนนข้ึนไป 

ใบประกาศเกียรติคุณ 

มีคะแนนพฤติกรรมท่ีพึงประสงค 
รวมกัน  ๗๕  คะแนนข้ึนไป 

ใบประกาศเกียรติคุณขอบทอง 

 
เกณฑการปฏิบัติกรณีพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค 

 

มีคะแนนพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค 
รวมกัน  ๒๐  คะแนน 

แจงผูปกครองรับทราบ 

มีคะแนนพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค 
รวมกัน  ๔๐  คะแนน 

เชิญผูปกครองรับทราบและทํากิจกรรม 
สารธารณประโยชน  ๑  วัน 

มีคะแนนพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค 
รวมกัน  ๕๐  คะแนน 

เชิญผูปกครองรับทราบและทํากิจกรรมสาธารณประโยชน  ๒  
วัน 

มีคะแนนพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค 
รวมกัน  ๖๐  คะแนน 

เชิญผูปกครองรับทราบและทํากิจกรรมสาธารณประโยชน  ๕  
วัน 

มีคะแนนพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค 
รวมกัน  ๗๐  คะแนน 

ทําสัญญาดูแลพฤติกรรม  และทํากิจกรรมชวยเหลืองานครู
และกิจกรรมสาธารณประโยชน  ๕  วัน   
พรอมท้ังจัดทําแฟมรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม 

มีคะแนนพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค 
รวมกัน  ๘๐  คะแนน 

แจงใหผูปกครองรับทราบนําไปดูแลอยางใกลชิด   
๑  สัปดาห  กลับมาใหชวยเหลืองานครูและกิจกรรม
สาธารณประโยชนจนกวาจะผานเกณฑ 

มีคะแนนพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค 
รวมกัน  ๙๐  คะแนน 

แจงใหผูปกครองรับทราบนําไปดูแลอยางใกลชิด  ๒  สัปดาห 
ในระหวางนั้นใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาและ
จัดทําแฟมรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมพรอมท้ังมารับงานท่ี
ครูประจําวิชาทุกวันศุกรกลับมาใหชวยเหลืองานครู และ
กิจกรรมสาธารณประโยชน  จนกวาจะผานเกณฑ 

มีคะแนนพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค 
รวมกัน  ๑๐๐  คะแนน 

ใหนักเรียนทํากิจกรรมเขาคายคุณธรรมและจริยธรรม   
คายอาสาและคายอ่ืน ๆ  เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม   
เปนเวลา  ๑  สัปดาห  โดยใหผูปกครองเปนผูรับผิดชอบ
คาใชจายท้ังหมด  และตองมีการจัดทําแฟมรายงานผลการ
เขาคายใหโรงเรียนทราบ 
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หมายเหตุ 
 ๑.  การลงโทษนักเรียนมีลําดับข้ัน  ดังนี้ 
  ๑.  วากลาวตักเตือน 
  ๒.  ทําทัณฑบน 
  ๓.  ตัดคะแนนความประพฤติ 
  ๔.  ทํากิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 ๒.  การกระทําความผิดอ่ืนใดท่ีมีสิ่งของประกอบใหยึดสิ่งของนั้น  หรือใหชดใชคาเสียหาย 
 ๓.  การกระทําความผิดท่ีเปนคดีอาญาและมีบทลงโทษตามกฎหมายอาญาใหปฏิบัติตามกฎหมายนั้น  

    
    ประกาศ  ณ วันท่ี   ๑๖  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
 

(นางสาววรรณภา  ทองสีไพล) 
ผูอํานวยการโรงเรียนพุทธจักรวิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

แบบประชาพิจารณ 
เรื่อง  มาตรการลงโทษนักเรียนท่ีประพฤติผิดระเบียบโรงเรียน  และชมเชยนักเรียนท่ีประพฤติดี 

 
 ดวยกลุมบริหารงานกิจการนักเรียน  มีความประสงคขอความคิดเห็นจากทานผูปกครองเรื่อง  มาตรการลงโทษ
นักเรียนท่ีประพฤติผิดระเบียบของโรงเรียน  และมาตรการชมเชยนักเรียนท่ีประพฤติดี  วามีความคิดเห็นอยางไร  ดัง
รายละเอียดตอไปนี้ 
 
๑.  นักเรียนประพฤติผิดระเบียบของโรงเรียน 

ลักษณะความผิด มาตรการการลงโทษ หมายเหตุ 
๑.  ระดับความผิดเล็กนอย  เชน  มา
สาย /    ไมสวมหมวกนิรภัย  แตง
เสริม / ใสเครื่องประดับ  เปนตน 

๑.  ตักเตือน 
๒.  บันทึกพฤติกรรม 
๓.  ครบ  ๓  ครั้งซํ้าเดิมตัดคะแนน
ตามเกณฑ 
๔.  เชิญผูปกครอง  หากผิดครั้งตอไป  
หรือแจงรับทราบ – ทํากิจกรรม 
๕.  ทําทัณฑบน 
 (เปนความผิดซํ้าเดิมท้ังหมดหรือ
ความผิดเดียวกัน) 

คณะกรรมการกลุมบรหิารกิจการ
นักเรียนทราบพิจารณาประกอบ 

๒.  ระดับความผิดกลาง  เชน  
กาวราว/เจตนาประพฤติผิดระเบียบ  
เชน  ทาทาย /ประพฤติตนไม
เหมาะสมกับสภาพนักเรียนท่ีดีพึง
ปฏิบัติ/ประพฤติผิดจนเสื่อมเสียตอ
ตนเองครอบครัวและโรงเรียนเปนตน 

๑.  ตักเตือน  ๑  ครั้งพรอมบันทึก 
๒.  ครั้งตอไปลักษณะความผิดเดิม
หรือใกลเคียง พรอมตัดคะแนนตาม
เกณฑ 
๓.  เชิญผูปกครอง / หรือแจง
รับทราบพรอมทํากิจกรรม 
๔.  ทําทัณฑบน  

คณะกรรมการกลุมบรหิารกิจการ
นักเรียนทราบพิจารณาประกอบ 

๓.  ระดับความผิดรุนแรง  ๘  
ประการ 
เชน  ทะเลาวิวาท/ชูสาว/ยาเสพติด/
ลักขโมย/ชักนําบุคคลภายนอกมากอ
เหตุ/พกอาวุธ  แสดงกาวราวครูหรือ
บุคคลในท่ีสาธารณอยางรุนแรงปฏิบัติ
ตนจนกอใหเกิดความเสื่อมเสียแก
โรงเรียน  เปนตน 

๑.  บันทึก / ตัดคะแนน / เชิญ
ผูปกครอง 
๒.  ทําทัณฑบน 
  
  

คณะกรรมการกลุมบรหิารกิจการ
นักเรียนทราบพิจารณาประกอบ 
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๒.  เกณฑการสงเสริมความดี 

ลักษณะความดี เกณฑการสงเสริม หมายเหตุ 
๑.  ทําดีโดยครูหรือบุคคลอ่ืนเปนผูขอ
ความชวยเหลือเล็ก ๆ  นอย ๆ 

บันทึกบวกคะแนน ๓ – ๕  คะแนน  
คะแนนระดับความดีสามารถเปน
เหตุผลในการลดคะแนนพฤติกรรม

ท่ีไมพึงประสงคได 
๒.  ทําดีโดยไมตองบอกทุกกรณี บันทึกบวกคะแนน  ๕ – ๑๕  คะแนน 
๓.  ดีโดยการสรางชื่อเสียงใหกับ
โรงเรียน  ชุมชน  หรอืสังคม  หรือ
แสดงคุณธรรมใหสังคมประจักษ 

บันทึกบวกคะแนน  ๑๐ – ๓๐  คะแนน 

 
โปรดแสดงความคิดเห็นโดยทําเครื่องหมาย / ในชอง 
     เห็นดวย 
              ไมเห็นดวย 

เพราะ...................................................................................................................................................    
..............................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
เบอรโทรศัพท..................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ.......................................................... 
(...........................................................) 

ผูปกครองของ (ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว)............................................................................ชัน้............เลขท่ี................. 


