
 

ตารางการลดคะแนนความประพฤตินักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ต 
 
 

หมวด ประเภทความผิด คะแนนที่ตัด การลงโทษ 
1 การเรียน 1.มาสาย 10 มาสายมากกวา่ 3 คร้ัง  

เชิญผูป้กครองมารับทราบ 
2.ไม่เขา้เรียนบางคาบ 10 แจง้ผูป้กครองรับทราบ 
3.อ่านหนงัสือทีไ่ม่ควรอ่านในเวลาเรียน 5 แจง้ผูป้กครองรับทราบ 
4.ขาดโรงเรียนโดยไม่มีเหตุผลอนัควรเกิน  3 วนั 20 แจง้ผูป้กครองรับทราบ 
5.ไม่ตั้งใจเรียน 10 แจง้ผูป้กครองรับทราบ 
6.หนีโรงเรียน 20 แจง้ผูป้กครองรับทราบ 
7.ปลอมหลกัฐานหรือท าลายหลกัฐานของ 
ทางราชการ 

20 เชิญผูป้กครองรับทราบ 
 

2 การแต่งกาย 1. แต่งกายไม่เรียบร้อย  เช่น 
-ชายเส้ือออกนอกกางเกงหรือกระโปรง 
-ดึงเส้ือจนไม่เห็นหวัเขม็ขดั 
-กระโปรง/กางเกงสั้นหรือยาวเกินไป 
-เหยยีบสน้รองเทา้ 
-ไม่ติดโบวป์ล่อยสยายผม 
-ไม่รัดเขม็ขดั/ใชเ้ขม็ขดัผดิระเบียบ 

10 แจง้ผูป้กครองรับทราบ 

2.แต่งชุดพลศึกษาในวนัที่ไม่มีเรียน พลศึกษา 10 แจง้ผูป้กครองรับทราบและแกไ้ข 
3.นกัเรียนหญิงไม่ใส่เส้ือบงัทรง 20 แจง้ผูป้กครองรับทราบและแกไ้ข 
4.ใชเ้คร่ืองแต่งกายผดิระเบียบ 10 ริบ  แจง้ผูป้กครองรับทราบ 
5.ใส่เคร่ืองประดบัที่ผดิระเบียบมาโรงเรียน 10 ริบ  แจง้ผูป้กครองรับทราบ 
6.เอาชุดนกัเรียนหรือชุดพลศึกษาของผูอ่ื้น 
หรือสถาบนัอ่ืนมาสวมใส่ 

10 แจง้ผูป้กครองรับทราบและแกไ้ข 

7.ทรงผมผดิระเบียบแกไ้ขยาก จากการซอย 30 แจง้ผูป้กครองรับทราบ รายงานตวั
ตามก าหนด ท าทณัฑบ์น 

8.ทรงผมผดิระเบียบแกไ้ขได ้เช่น ยอ้ม โกรกสี
ผม สไลดป์ลายผม ฯลฯ 

20 รายงานตวัตามก าหนด 
เชิญผูป้กครองรับทราบเพือ่แกไ้ข 

9.เสริมสวยใบหนา้ 20 ขณะพบเห็น /แจง้ผูป้กครองรับทราบ 
10.นกัเรียนชายเจาะหู จมูก ล้ิน 10 แจง้ผูป้กครองรับทราบ 
11.นกัเรียนหญิงเจาะหูเกินขา้งละ 1 รู เจาะ 
จมูก ล้ิน สะดือ 
 
 

10 แจง้ผูป้กครองรับทราบ 

 



 

หมวด ประเภทความผิด คะแนนที่ตัด การลงโทษ 
3  ความ
ประพฤต ิ

1.เที่ยวเตร่ในสถานที่ไม่ควร 10 แจง้ผูป้กครองรับทราบ 
2.สูบบุหร่ีหรือมีไวใ้นครอบครอง 30 ท าทณัฑบ์น เชิญผูป้กครองทราบ 

ส่งต่อศูนยพ์ึ่งได ้
3.ยกัยอกทรัพย ์ลกัทรัพย ์ฉอ้โกงทรัพย ์ 
กรรโชกทรัพย ์

50 ท าทณัฑบ์น เชิญผูป้กครองทราบ 
ไม่ผา่นคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

4.เล่นการพนนั จดัใหมี้การเล่นพนนั  
มีอุปกรณ์การพนนั,มัว่สุมในวงพนนั 

50 ท าทณัฑบ์น เชิญผูป้กครองทราบ 
ไม่ผา่นคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

5.จ าหน่ายบุหร่ีในโรงเรียน 50 ท าทณัฑบ์น เชิญผูป้กครองทราบ 
ไม่ผา่นคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

6.เสพหรือมีส่ิงเสพติดในครอบครองหรือมี
สารตั้งตน้ที่ออกฤทธ์ิเหมือนส่ิงเสพติด 

50 ท าทณัฑบ์น เชิญผูป้กครองทราบ 
ไม่ผา่นคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

7.จ าหน่ายสารเสพติดทุกชนิด หรือมีสารตั้งตน้
ที่ออกฤทธ์ิเหมือนส่ิงเสพติด 

ด าเนินการ
ตามกฎหมาย 

เชิญผูป้กครองรับทราบมติของ
คณะกรรมการฝ่ายกิจการนกัเรียน 

8. ทะเลาะววิาทหรือท าร้ายร่างกายผูอ่ื้น 
 
- หากมีการใชอ้าวธุหรือพกพาอาวธุเขา้ไป

ในเหตุการณ์ 

50 
 
-อยูใ่น 
ดุลยพนิิจของ
คณะกรรมการ 
ฝ่ายกิจการ
นกัเรียน 

ท าทณัฑบ์น เชิญผูป้กครองทราบ 
ไม่ผา่นคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์
-เชิญผูป้กครองรับทราบมติของ
คณะกรรมการฝ่ายกิจการนกัเรียน 

9.น าหรือนดับุคคลภายนอกเขา้มาภายใน
โรงเรียนหรือส่งส่ิงของบริเวณรอบร้ัว 

20 แจง้ผูป้กครองทราบ 

10.หลบหนีการเขา้แถว หนีการประชุม  
 หนีการเขา้ร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนก าหนด 

10 แจง้ผูป้กครองรับทราบ 

11.ท าลายทรัพยสิ์นของโรงเรียนหรือของ
บุคคลอ่ืน 

20 ท าทณัฑบ์น เชิญผูป้กครองรับทราบ
ชดใชค้่าเสียหาย 

12.ประพฤติตนไม่เหมาะกบัสภาพ 
นกัเรียน 

20 เชิญผูป้กครองรับทราบเพือ่แกไ้ข 

13. แสดงวาจา ท่าทาง ลอ้เลียนส่อเสียด  
ด่าทอ ใชค้  าหยาบ วาจากา้วร้าว 

20 แจง้ผูป้กครองรับทราบ 

14. มีพฤติกรรมข่มขู่ เพือ่เรียกร้อง รีดไถ
ทรัพยสิ์นอ่ืนใด  
 
 

20 เชิญผูป้กครองรับทราบเพือ่แกไ้ข 

 



 

หมวด ประเภทความผิด คะแนนที่ตัด การลงโทษ 

 15.แสดงกิริยาตามขอ้ 13,14 ต่อครู อาจารย์
หรือบุคคลที่ไดรั้บมอบหมายหนา้ที่จาก
โรงเรียน เช่น สารวตัรนกัเรียน นกัศึกษาวชิา
ทหาร ฯลฯ 

30 ท าทณัฑบ์น เชิญผูป้กครองทราบ 
ไม่ผา่นคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

16.แสดงพฤติกรรมทางชูส้าว เช่น โอบกอด 
จบัมือถือแขน อยูใ่นที่ลบัตาสองต่อสอง ฯลฯ 
 

20 เชิญผูป้กครองรับทราบเพือ่แกไ้ข 

17.มีพฤติกรรมชูส้าวถึงขั้นมีเพศสมัพนัธ ์ 50 
 
-อยูใ่น 
ดุลยพนิิจของ
คณะกรรมการ
ฝ่ายกิจการ
นกัเรียน 

ท าทณัฑบ์น เชิญผูป้กครอง
รับทราบ 
ไม่ผา่นคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์
-เชิญผูป้กครองรับทราบมติของ
คณะกรรมการฝ่ายกิจการนกัเรียน 

18. คา้ประเวณี -อยูใ่น 
ดุลยพนิิจของ
คณะกรรมการ 
ฝ่ายกิจการ
นกัเรียน 
 

-เชิญผูป้กครองรับทราบมติของ
คณะกรรมการฝ่ายกิจการนกัเรียน 

19.ไม่ส่งเอกสารทางโรงเรียนให้ผูป้กครอง
หรือไม่มาพบครูตามนดัหมาย 

10 แจง้ผูป้กครองทราบ 

20. ขบัรถยนตห์รือรถจกัรยานยนตเ์ขา้มาใน
โรงเรียนโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 

10 แจง้ผูป้กครองทราบ 

21.เล่นบนอาคารเรียนจนเหตุใหเ้กิด 
ความเสียหาย 

10 เชิญผูป้กครองรับทราบพร้อมทั้ง 
ชดใชค้่าเสียหาย 

22.ใชก้ระเป๋าผดิระเบียบ 10 ริบ แจง้ผูป้กครองทราบ 
23.มีส่วนร่วมในการกระท าความผดิ 15 เชิญผูป้กครองรับทราบเพือ่แกไ้ข 
24.เขียนสกัลายต่าง ๆ บนร่างกายที่มองเห็น 15 เชิญผูป้กครองรับทราบเพือ่แกไ้ข 
25.ด่ืมหรือมีเคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอลห์รือมึน
เมาในโรงเรียน 

30 ท าทณัฑบ์น เชิญผูป้กครองทราบ 
ไม่ผา่นคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

26.น าประทดั หรือปืนอดัลมมาเล่นใน
โรงเรียน 
 
 

10 ริบ แจง้ผูป้กครองทราบ 
 



 

หมวด ประเภทความผิด คะแนนที่ตัด การลงโทษ 

 27.น าพาเอกสาร ส่ือที่ส่อลกัษณะลามก
อนาจารมาในโรงเรียนหรือมีไวใ้นครอบครอง 

10 ริบ แจง้ผูป้กครองทราบ 

28.ไม่ใชส้ะพานลอยและทางมา้ลายขา้มถนน 20 แจง้ผูป้กครองทราบ 

29.น าหนงัสือ หรืออุปกรณ์การเรียนไวใ้น
หอ้งเรียน 

10 แจง้ผูป้กครองทราบ 

4 การรักษา
ความสะอาด 

1.ก่อใหเ้กิดความสกปรกในบริเวณโรงเรียน 
เช่น เศษอาหาร ถุง ขวด พลาสติก เศษขยะมูล
ฝอย ฯลฯ 

10 แจง้ผูป้กครองทราบ 

2.ขีดเขียนขอ้ความหรือรูปภาพบนฝาผนงัหรือ
ส่ิงก่อสร้างของโรงเรียน 

10 แจง้ผูป้กครองทราบ 

3.รับประทานอาหารหรือเคร่ืองด่ืมในขณะท า
กิจกรรมหนา้เสาธง 

10 ริบ แจง้ผูป้กครองทราบ 

4.ซ้ืออาหารขา้งนอกร้ัวโรงเรียนเขา้มา
รับประทานในเวลาราชการ 

10 ริบ แจง้ผูป้กครองทราบ 

5.น าอาหารหรือของคบเคี้ยวทุกประเภทมาขาย
ในโรงเรียน 

10 ริบ แจง้ผูป้กครองทราบ 

5 เบด็เตล็ด 
 

1.แสดงพฤติกรรมที่ก่อใหเ้กิดความสูญเสีย
ช่ือเสียงต่อโรงเรียนหรือหมู่คณะ 

20 เชิญผูป้กครองรับทราบ 

2.การใชโ้ทรศพัทมื์อถือ 
นกัเรียนใชมื้อถือในขณะที่มีการเรียนการสอน
และใชใ้นเวลาที่นอกเหนือจากที่โรงเรียน
ก าหนด  (นกัเรียนสามารถใชโ้ทรศพัทมื์อถือ
ไดเ้ฉพาะเวลาก่อนเขา้แถวเคารพธงชาติและ
หลงัเลิกเรียนเท่านั้น) 

คร้ังที่ 1 
คร้ังที่ 2 
คร้ังที่ 3 

หกั 10 คะแนน ริบเป็นเวลา 7 วนั 
หกั 20 คะแนน ริบเป็นเวลา 30 วนั 
หกั 30 คะแนน และไม่อนุญาตให้
น าโทรศพัทม์าโรงเรียน 

3.คา้งส่งส่ิงพมิพจ์ากหอ้งสมุด  หลงัจากการ
เตือนเป็นคร้ังที่ 2 

10 แจง้ผูป้กครองรับทราบ 
คืนส่ิงพมิพ ์หรือชดใช ้

4.ความผดิอ่ืนที่นอกเหนือจากที่ระบไุวใ้นที่น้ี 
 
 
 
 

-อยูใ่น 
ดุลยพนิิจของ
คณะกรรมการ 
ฝ่ายกิจการ
นกัเรียน 

เชิญผูป้กครองรับทราบมติของ
คณะกรรมการฝ่ายกิจการนกัเรียน 

 

 
 
 

  

 



 

ขั้นตอนการท าทณัฑ์บน 

นกัเรียนที่ถูกท าทณัฑบ์น มีผลบงัคบัต่อ 1 ช่วงชั้น มี 2 กรณี คือ 
  

 

1. ท าความผดิในฐานความผดิที่ตอ้งท าทณัฑบ์น 
  

 

2. ท าทณัฑบ์นในกรณีที่คะแนนถึง 100, 120 และ 150 คะแนน 
  

 

การท าทณัฑบ์นใหน้บัจ านวนคร้ังต่อเน่ือง ไม่วา่จะท าทณัฑบ์นในกรณีผดิใดก็ตาม ไม่เกิน 3 คร้ัง ดงัน้ี  

             คร้ังที่ 1  ท าทณัฑบ์น 
  

 

             คร้ังที่ 2  ท าทณัฑบ์นพร้อมเขียนใบลาออกโดยไม่ตอ้งลงวนัที ่
  

 

             คร้ังที่ 3  เขา้สู่การพจิารณาของคณะกรรมการฝ่าย 
  

 

    
 

เกณฑ์การตัดคะแนน 
  

 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงคด์า้นวนิยั  นกัเรียนทุกคนมีคะแนนอยู ่100 คะแนน ต่อ 1 ปีการศึกษา นกัเรียนที่ถูกลงโทษ 
โดยการตดัคะแนน 

            - ถึง 30 คะแนน  เชิญผูป้กครองเพือ่ท  าขอ้ตกลง 
   

            - ถึง 50 คะแนน  เชิญผูป้กครองเพือ่เขา้กระบวนการควบคุม ติดตามแกไ้ขพฤติกรรมนกัเรียน และท ากิจกรรม 
              บ  าเพญ็ประโยชน์ 20 ชัว่โมง 
            - ถึง 80 คะแนน  ถือวา่ไม่ผา่นคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์เชิญผูป้กครองพบ และจะตอ้งเขา้ค่ายฝึกระเบียบวนิยั 
               ตามที่โรงเรียนก าหนด  

            - ถึง 100 คะแนน  ท าทณัฑบ์น 
   

            - ถึง 120 คะแนน  ท าทณัฑบ์น 
   

            - ถึง 150 คะแนน  ท าทณัฑบ์น 
   

     

 
 

  
  

   

 
 

   

 
 

   
 


