
 

ตารางการลดคะแนนความประพฤตินักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ต 
หมวด ประเภทความผิด คะแนนที่ตัด การลงโทษ 

1.  การเรียน 1. มาสาย 10 มาสายมากกว่า 3 ครั้ง แจ้งผู้ปกครอง 
มารับทราบบ าเพ็ญประโยชน์ 

2. มาสายแล้วไม่มีบัตรอนุญาตเข้าชั้นเรียน 10 แจ้งผู้ปกครองทราบ 
3. ไม่เข้าเรียนบางคาบ 20 1.แจ้งผู้ปกครองรับทราบ 

2.เชิญผู้ปกครองรับทราบ 
4. อ่านหนังสือ / สื่อเทคโนโลยีที่ไม่ควรอ่านใน
เวลาเรียน 

10 แจ้งผู้ปกครองรับทราบ 

5. ขาดโรงเรียนโดยไม่มีเหตุผลอันควรเกิน  3 วัน 20 แจ้งผู้ปกครองรับทราบ 
6. ไม่ตั้งใจเรียน / ไม่ส่งงานตามเวลาที่ก าหนด 10 1.แจ้งผู้ปกครองรับทราบ 

2.เชิญผู้ปกครองรับทราบ 
7. หนีโรงเรียน 20 1.เชิญผู้ปกครองรับทราบ 

2.ท าทัณฑ์บน 
8. ปลอมหลักฐานหรือท าลายหลักฐานของ 
    ทางราชการ 

20 1.เชิญผู้ปกครองรับทราบ 
2.ท าทัณฑ์บน 

ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการกลุ่มงานกิจการนักเรียน 
2. การแต่งกาย 1. แต่งกายไม่เรียบร้อย  เช่น 

- ชายเสื้อออกนอกกางเกงหรือกระโปรง 
- ดึงเสื้อจนไม่เห็นหัวเข็มขัด 
- กระโปรง/กางเกงสั้นหรือยาวเกินไป 
- เหยียบส้นรองเท้า 
- ไม่ติดโบว์ปล่อยสยายผม/ใช้โบว์ผิดระเบียบ 
- ไม่รัดเข็มขัด/ใช้เข็มขัดผิดระเบียบ 
- ถุงเท้าผิดระเบียบ 
- ไม่ปักชื่อ/ปักดอกจันที่อกเสื้อให้ถูกต้องตาม   
  ระดับชั้น 

 
10 
10 
20 
10 
10 
10 
20 
10 

แจ้งผู้ปกครองรับทราบ 

2. แต่งชุดพลศึกษาในวันที่ไม่มีเรียนพลศึกษา 10 แจ้งผู้ปกครองรับทราบและแก้ไข 
3. นักเรียนหญิงไม่ใส่เสื้อบังทรงผิดระเบียบ 
/ใส่เสื้อบังทรงสีฉูดฉาด 

20 แจ้งผู้ปกครองรับทราบและแก้ไข 

4. ใส่เครื่องประดับท่ีผิดระเบียบมาโรงเรียน 10 ริบ  แจ้งผู้ปกครองรับทราบ 
5. เอาชุดนักเรียนหรือชุดพลศึกษาของผู้อื่น 
   หรือสถาบันอื่นมาสวมใส่ 

10 แจ้งผู้ปกครองรับทราบและแก้ไข 

6. ทรงผมผิดระเบียบแก้ไขยาก จากการซอย 30 แจ้งผู้ปกครองรับทราบ รายงานตัว
ตามก าหนด ท าทัณฑ์บน 

7. ทรงผมผิดระเบียบแก้ไขได้ เช่น ย้อม            
โกรกสีผม สไลด์ปลายผม ฯลฯ 

20 รายงานตัวตามก าหนด 
เชิญผู้ปกครองรับทราบเพื่อแก้ไข 



 

 
หมวด ประเภทความผิด คะแนนที่ตัด การลงโทษ 

 8. ไว้หนวด เครา/กันค้ิว แต่งหน้า ทาปาก      
    ไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน 

20 ขณะพบเห็น /แจ้งผู้ปกครองรับทราบ 

9. นักเรียนชายเจาะหู จมูก ลิ้น ระเบิดหู 10 แจ้งผู้ปกครองรับทราบ/แก้ไข 
10. นักเรียนหญิงเจาะหูเกินข้างละ 1 รู      
เจาะจมูก ลิ้น สะดือ ระเบิดหู 

(นักเรียนใส่ก้านใสไร้หัว) 

10 แจ้งผู้ปกครองรับทราบ/แก้ไข 

12. เล็บยาว/ทาเล็บ/ต่อเล็บ/ใส่เลนส์ตาแฟชั่น   
และสี 

10 แจ้งผู้ปกครองรับทราบ/แก้ไข 

ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการกลุ่มงานกิจการนักเรียน 
3. ความประพฤติ 1. เที่ยวเตร่ในสถานที่ไม่ควร 20 แจ้งผู้ปกครองรับทราบ 

2. สูบบุหรี่หรือมีไว้ในครอบครอง 20 ท าทัณฑ์บน เชิญผู้ปกครองทราบ 
ส่งต่อศูนย์พึ่งได้/บ าเพ็ญประโยชน์ 

3. ยักยอกทรัพย์ ลักทรัพย์ ฉ้อโกงทรัพย์ 
กรรโชกทรัพย์ 

50 ท าทัณฑ์บน เชิญผู้ปกครองทราบ 
ไม่ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

4. เล่นการพนัน จัดให้มีการเล่นพนัน  
มีอุปกรณ์การพนัน, มั่วสุมในวงพนัน 

50 ท าทัณฑ์บน เชิญผู้ปกครองทราบ 
ไม่ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

5. จ าหน่ายบุหรี่ในโรงเรียน 50 ท าทัณฑ์บน เชิญผู้ปกครองทราบ 
ไม่ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

6. เสพหรือมีสิ่งเสพติดในครอบครองหรือ        
มีสารตั้งต้นที่ออกฤทธิ์เหมือนสิ่งเสพติด 

50 ท าทัณฑ์บน เชิญผู้ปกครองทราบ 
ไม่ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

7. จ าหน่ายสารเสพติดทุกชนิด หรือมีสารตั้งต้น   
ที่ออกฤทธิ์เหมือนสิ่งเสพติด 

ด าเนินการ
ตามกฎหมาย 

เชิญผู้ปกครองรับทราบมติของ
คณะกรรมการกลุ่มงานกิจการนักเรียน 

8. รวมกลุ่มมั่วสุมสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อ่ืน 30 ท าทัณฑ์บน  เชิญผู้ปกครองทราบ 
9. ทะเลาะวิวาทหรือท าร้ายร่างกายผู้อ่ืน 
- หากมีการใช้อาวุธหรือพกพาอาวุธเข้าไปใน
เหตุการณ์ 
 
 
 
- ทะเลาะวิวาท 
- ท าร้ายร่างกายผู้อื่น 
- รุมท าร้ายร่างกายผู้อื่น 

 
- อยู่ใน 
ดุลยพินิจของ
คณะกรรมการ 
กลุ่มงาน
กิจการนักเรียน 

30 
50 
70 

ท าทัณฑ์บน เชิญผู้ปกครองทราบ 
ไม่ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
- เชิญผู้ปกครองรับทราบมติของ
คณะกรรมการกลุ่มงานกิจการนักเรียน 

 
 
 



 

*** เพิ่มเติม *** 
หมวด ประเภทความผิด คะแนนที่ตัด การลงโทษ 

 10. น าหรือนัดบุคคลภายนอกเข้ามาภายใน
โรงเรียน เข้ามาก่อเหตุทะเลาะวิวาท 

50 ท าทัณฑ์บน เชิญผู้ปกครองทราบ 
ไม่ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เชิญผู้ปกครองรับทราบมติของ 
คณะกรรมการกลุ่มงานกิจการนักเรียน 

11. น าหรือนัดบุคคลภายนอกเข้ามาภายใน
โรงเรียนหรือส่งสิ่งของบริเวณรอบรั้ว  

30 แจ้งผู้ปกครองทราบ 

12. หลบหนีการเข้าแถว หนีประชุม หนึการเข้า
ร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนก าหนด  

10 แจ้งผู้ปกครองทราบ 

13. ไม่รักษาสาธารณสมบัติ หรือท าความ
เสียหายต่อทรัพย์สินของโรงเรียน 

50 ท าทัณฑ์บน เชิญผู้ปกครองรับทราบ
ชดใช้ค่าเสียหาย 

14. ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน 30 เชิญผู้ปกครองรับทราบเพื่อแก้ไข 
15. แสดงวาจา ท่าทาง ล้อเลียนส่อเสียด ด่าทอ 
ใช้ค าหยาบ วาจาก้าวร้าว 

10 แจ้งผู้ปกครองรับทราบ 

16. มีพฤติกรรมข่มขู่ เพื่อเรียกร้อง รีดไถ 
ทรัพย์สินอื่นใด 

50 เชิญผู้ปกครองรับทราบเพื่อแก้ไข 

17. แสดงกิริยาตามข้อ 15 ,16 ต่อครูหรือ
บุคคลที่ได้รับมอบหมายหน้าที่จากโรงเรียน เช่น 
สารวัตรนักเรียน นักศึกษาวิชาทหาร ฯลฯ 

30 ท าทัณฑ์บน เชิญผู้ปกครองทราบ 
ไม่ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

18. แสดงพฤติกรรมทางชู้สาว เช่น โอบกอด 
จับมือถือแขน อยู่ในที่ลับตาสองต่อสอง ฯลฯ 

20 เชิญผู้ปกครองรับทราบเพื่อแก้ไข 

19. มีพฤติกรรมชู้สาวถึงข้ันมีเพศสัมพันธ์ 50 
อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการกลุ่ม
งานกิจการนักเรียน 

ท าทัณฑ์บน เชิญผู้ปกครองรับทราบ 
ไม่ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เชิญผู้ปกครองรับทราบมติของ
คณะกรรมการกลุ่มงานกิจการนักเรียน 

20. ค้าประเวณี อยู่ในดุลยพินิจ
ของ

คณะกรรมการ
กลุ่มงานกิจการ

นักเรียน 

เชิญผู้ปกครองรับทราบมติของ
คณะกรรมการกลุ่มงานกิจการนักเรียน 

21. ไม่เข้าออกตามประตูของโรงเรียน 20 เชิญผู้ปกครองรับทราบ 
22. ไม่ส่งเอกสารทางโรงเรียนให้ผู้ปกครอง
หรือไม่มาพบครูตามนัดหมาย 

10 แจ้งผู้ปกครองทราบ 

23. ขับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์เข้ามาใน 
โรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต 

10 แจ้งผู้ปกครองทราบ 

 



 
 

หมวด ประเภทความผิด คะแนนที่ตัด การลงโทษ 
 24. เล่นบนอาคารเรียนจนเป็นเหตุให้เกิดความ

เสียหาย 
10 เชิญผู้ปกครองรับทราบพร้อมทั้งชดใช้

ค่าเสียหาย 
25. ใช้กระเป๋าผิดระเบียบ 20 ว่ากล่าวตักเตือน / ตัดคะแนน  

แจ้งผู้ปกครองทราบ 
26. มีส่วนร่วมในการกระท าความผิด 30 เชิญผู้ปกครองรับทราบเพื่อแก้ไข 
27. เขียนสักลายต่างๆ บนร่างกายที่มองเห็น 20 เชิญผู้ปกครองรับทราบเพื่อแก้ไข 
28. ดื่มหรือมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือมึนเมา
ในโรงเรียน 

30 ท าทัณฑ์บน เชิญผู้ปกครองทราบ 
ไม่ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

29. น าประทัด หรือปืนอัดลมมาเล่นในโรงเรียน 30 ริบ เชิญผู้ปกครองทราบ 
30. น าพาเอกสาร สื่อที่ส่อลักษณะลามก
อนาจารมาในโรงเรียนหรือมีไว้ในครอบครอง 

20 ริบ เชิญผู้ปกครองทราบ 

31. ไม่ใช้สะพานลอยและทางม้าลายข้ามถนน 10 แจ้งผู้ปกครองทราบ 
32. น าหนังสือ หรืออุปกรณ์ทางการเรียนไว้ใน
ห้องเรียน 

10 แจ้งผู้ปกครองทราบ 

 ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมกลุ่มงานกิจการนักเรียน 
4. การรักษา 
ความสะอาด 

1. ก่อให้เกิดความสกปรกในบริเวณโรงเรียน 
เช่น เศษอาหาร ถุง ขวด พลาสติก  
เศษขยะมูลฝอย ฯลฯ 

10 แจ้งผู้ปกครองทราบ 

2. ขีดเขียนข้อความหรือรูปภาพบนฝาผนังหรือ
สิ่งก่อสร้างของโรงเรียน 

20 แจ้งผู้ปกครองทราบ 

3. รับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มในขณะท า
กิจกรรมหน้าเสาธง 

10 ริบ แจ้งผู้ปกครองทราบ 

4. ซื้อหรือสั่งอาหารจากภายนอกโรงเรียนเข้า
มารับประทานในโรงเรียนในเวลาราชการ และ
ลักลอบส่งอาหารหรือของอ่ืนใดจากรั้วด้านนอก
เข้ามาภายในโรงเรียน 

20 ริบ แจ้งผู้ปกครองทราบ 

5. น าอาหารหรือของคบเค้ียวทุกประเภทมา
ขายในโรงเรียน 

20 ริบ แจ้งผู้ปกครองทราบ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หมวด ประเภทความผิด คะแนนที่ตัด การลงโทษ 
5. เบ็ดเตล็ด 1. แสดงพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความสูญเสีย

ชื่อเสียงต่อโรงเรียนหรือหมู่คณะ 
20 เชิญผู้ปกครองรับทราบ 

2. การใช้โทรศัพท์มือถือ 
นักเรียนใช้มือถือในขณะที่มีการเรียนการสอน
และใช้ในเวลาที่นอกเหนือจากท่ีโรงเรียน
ก าหนด (นักเรียนสามารถใช้โทรศัพท์มือถือได้
เฉพาะก่อนเข้าแถวเคารพธงชาติและหลักเลิก
เรียนเท่านั้น) 

ครั้งที่ 1 
ครั้งที่ 2 
ครั้งที่ 3 

ว่ากล่าวตักเตือน 
หัก 10 คะแนน ให้คืนตอนเย็น 
หัก 20 คะแนน เชิญผู้ปกครองมาท า 
ข้อตกลงกับคณะกรรมการกลุ่มงาน
กิจการนักเรียน 
***ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป ให้เก็บไว้ที่กลุ่ม
งานกิจการนักเรียน*** 

3. ค้างส่งสิ่งพิมพ์จากห้องสมุด หลักจากการ
เตือนเป็นครั้งที่ 2 

10 แจ้งผู้ปกครองรับทราบ 
คืนสิ่งพิมพ์ หรือชดใช้ 

4. ความผิดอื่นที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในที่นี้ อยู่ในดุลยพินิจ
ของ

คณะกรรมการ
กลุ่มงานกิจการ

นักเรียน 

เชิญผู้ปกครองรับทราบมติของ
คณะกรรมการกลุ่มงานกิจการนักเรียน 

 

 
เกณฑ์การตัดคะแนน 
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านวินัย  นักเรียนทุกคนมีคะแนน 100 คะแนนต่อ 1 ปีการศึกษา นักเรียนที่
ถูกลงโทษโดยการตัดคะแนน 
 - ถึง 30 คะแนน  เชิญผู้ปกครองเพ่ือท าข้อตกลง ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อลดคะแนน (ยกเว้น
ท าทัณฑ์บน) 
 - ถึง 50 คะแนน  เชิญผู้ปกครองเพ่ือเข้ากระบวนการควบคุม ติดตามแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน และท า
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 20 ชั่วโมง 
 - ถึง 80 คะแนน  ถือว่าไม่ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เชิญผู้ปกครองพบ ท ากิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์ 30 ชั่วโมง และจะต้องเข้าค่ายฝึกระเบียบวินัยตามที่โรงเรียนก าหนด 
 - ถึง 100 คะแนน  ท าทัณฑ์บน  เชิญผู้ปกครองพบ  ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 40 ชั่วโมง  
 - ถึง 120 คะแนน  ท าทัณฑ์บน  เชิญผู้ปกครองพบ  ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 50 ชั่วโมง  
  - ถึง 150 คะแนน  ท าทัณฑ์บน  เชิญผู้ปกครองพบ  ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 60 ชั่วโมง  
 
การลงโทษนักเรียนที่กระท าความผิด จะปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ 

1. ว่ากล่าวตักเตือนและหรือตัดคะแนนความประพฤติ และบันทึกไว้เป็นประวัติหลักฐาน 
(จะเก็บสะสมไว้ ตลอดหนึ่งช่วงชั้น) 

2. เชิญผู้ปกครองมาพบ รับทราบพฤติกรรม 
3. ถ้ากระท าผิดซ้ า ๆ หรือกระท าความผิดขั้นร้ายแรงตัดคะแนนความประพฤติ เชิญผู้ปกครอง  



 

มาพบเพื่อบันทึกรับทราบความผิดรับรองการท าทัณฑ์บนและเข้ารับการปรับพฤติกรรมหากไม่ดีข้ึนให้ย้าย
สถานศึกษาใหม่เพ่ือปรับสภาพแวดล้อมใหม่ 

4. กระท าความผิดที่เก่ียวกับยาเสพติดท่ีผิดกฎหมาย ชู้สาวผิดศีลธรรมอันดีงาม อันเป็นที่ 
เสื่อมเสียชื่อเสียงของโรงเรียน ให้เชิญผู้ปกครองมาพบให้น าไปบ าบัดหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยให้ย้าย
สถานศึกษาใหม่ เพื่อปรับสภาพแวดล้อมใหม่ท้ังนี้ให้เป็นอ านาจของผู้อ านวยการและคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน 
 
การลงโทษแต่ละขั้นตอนให้ยึดแนวปฏิบัติดังนี้ 
 1. เมื่อครูพบนักเรียนกระท าความผิด ให้รายงานเป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุความผิด วันและสถานที่  
ตามแบบฟอร์มการรายงานให้ชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อ น าส่งที่ห้องกิจการนักเรียนเพื่อบันทึกทะเบียนประวัติ
หลักฐาน หัวหน้างานระเบียบวินัยจะพิจารณา แก้ไขปัญหาร่วมกับหัวหน้าระดับ หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน งานแนะแนวและครูที่ปรึกษา 
2. นักเรียนที่กระท าผิดซ้ าๆหรือกระท าความผิดขั้นร้ายแรง นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ 100 คะแนน 
ให้หัวหน้างานระเบียบวินัย เชิญผู้ปกครองมาพบเพื่อบันทึกรับทราบความผิด รับรองการท าทัณฑ์บน  
หากผู้ปกครองไม่มาหรือไม่ให้ความร่วมมือที่จะอบรมสั่งสอนปรับพฤติกรรมนักเรียน ให้หัวหน้างานระเบียบวินัย 
น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลุ่มงานกิจการนักเรียนพิจารณาและรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้อ านวยการ
เพ่ือพิจารณาเป็นครั้งสุดท้าย 
 


