
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาโทษนักเรียน นักศึกษา พ.ศ.2556 

**************************************** 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ 9 แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและ
นักศึกษาไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาโทษ
นักเรียนนักศึกษา พ.ศ.2555” 
 ข้อ 2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ 3  ในระเบียบนี้  
 “กระท าความผิด” หมายความว่า การที่นักเรียนหรือนักศึกษาประพฤติฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของ
สถานศึกษา ระเบียบ ข้อบังคับของกระทรวงศึกษาธิการ หรือประพฤติฝ่าฝืนระเบียบกฎกระทรวงว่าด้วยความ
ประพฤติของนักเรียน และนักศึกษา 
 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการปกครองนักเรียน นักศึกษา 
 “ผู้อ านวยการวิทยาลัย” หมายความว่า ผู้อ านวยการหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่า วิทยาลัยฯ หรือ           
ผู้รักษาการในต าแหน่งดังกล่าว 
 “หัวหน้างานปกครอง” หมายความว่า ครูที่ท าหน้าที่หัวหน้างานปกครองตามระเบียบว่าด้วยการ
บริหารสถานศึกษา 
 “ครูปกครองแผนก” หมายความว่า ครูที่ท าหน้าที่ปกครองดูแลความเรียบร้อยของนักเรียนและ
นักศึกษาในแต่ละแผนกวิชา 
 “นักเรียน” หมายความว่า ผู้ที่ศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 “นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ที่ศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า 
 “ผู้ปกครอง” หมายความว่า บิดามารดา หรือบิดา หรือ มารดา ซึ่งเป็นผู้ใช้อ านาจปกครองหรือ
ผู้ปกครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของนักเรียน และให้หมายความรวมถึงบุคคลที่นักเรียนอยู่
ด้วยเป็นประจ า 
 ข้อ 4  ให้คณะกรรมการการปกครองนักเรียน นักศึกษาที่ผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ แต่งตั้งประกอบด้วย 

(1)  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นประธานกรรมการ 
(2)  ครูปกครองแผนก เป็นกรรมการ 
(3)  หัวหน้างานแนะแนว เป็นกรรมการ 



(4)  หัวหน้างานปกครอง เป็นกรรมการและเลขานุการ 
(5)  หัวหน้างานครูที่ปรึกษา เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  
ข้อ 5  คณะกรรมการปกครองนักเรียน นักศึกษามีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(1)  ด าเนินการสืบสวน สอบสวน และรวบรวมพยานหลักฐานกรณีนักเรียน นักศึกษา ถูก
กล่าวหาว่ากระท าความผิด 

(2)  พิจารณาเสนอระดับการลงโทษนักเรียน นักศึกษา 
(3)  เสนอแก้ไข ปรับปรุง ระเบียบหลักเกณฑ์ ว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤติเพ่ือ

พิจารณาการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา 
ข้อ 6  การพิจารณาลงโทษนักเรียน นักศึกษาให้ด าเนินการดังนี้ 

(1)  ให้คณะกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน ด าเนินการสืบสวน สอบสวน พยานบุคคล 
พยานเอกสารที่เก่ียวข้อตามข้อกล่าวหา 

(2)  ให้คณะกรรมการแจ้งให้นักเรียน นักศึกษาที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิด มีโอกาสให้การ
แก้ข้อกล่าวหา และน าสืบพยานหลักฐาน แก้ข้อกล่าวหาเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อน
พิจารณาเสนอระดับการลงโทษนักเรียน นักศึกษา 

(3)  พิจารณาข้อเท็จจริง พยานหลักฐาน สรุปความเห็นระดับการลงโทษต่อผู้อ านวยการ 
(4)  การประชุมพิจารณาโทษนักเรียน นักศึกษาต้องมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 

2 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด 
(5)  การพิจารณาการลงโทษนักเรียน นักศึกษาต้องมีการด าเนินการสืบสวน สอบสวนของ

คณะกรรมการปกครองนักเรียน นักศึกษาก่อน เว้นแต่นักเรียน นักศึกษาให้มีการรับ
สารภาพเป็นหนังสือว่าได้กระท าความผิดตามที่ถูกกล่าวหา 

(6)  กรณีต้องสงสัยเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือการกระท าผิดกฎหมายอ่ืน ผู้ปกครองสมัครใจ 
ยินยอมให้อ านาจ ครู-อาจารย์ ท าการพิสูจน์ตรวจสอบนักเรียน นักศึกษานั้นได้ เพ่ือมอบ
อ านาจครู-อาจารย์ ป้องกันผู้ปกครองฟ้องละเมิด 

ข้อ 7  โทษที่จะลงโทษแก่นักเรียนหรือนักศึกษาท่ีกระท าความผิดมี 4 สถาน ดังนี้ 
(1)  ว่ากล่าวตักเตือน 
(2)  ท าทัณฑ์บน 
(3)  ตัดคะแนนความประพฤติ 
(4)  ท ากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ข้อ 8  การลงโทษนักเรียน นักศึกษาให้ลงโทษตามระดับโทษ ดังนี้ 
(1)  การว่ากล่าวตักเตือน ใช้ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษากระท าความความผิดไม่ร้ายแรง 
(2)  การท าทัณฑ์บนใช้ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษาที่กระท าผิดในกรณีดังต่อไปนี้ 



(ก)  ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน หรือนักศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วย
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548 

(ข)  ท าให้เสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติศักดิ์ของสถานศึกษา 
(ค)  ฝ่าฝืนระเบียบของสถานศึกษา 
(ง)  ได้รับโทษว่ากล่าวตักเตือนมาแล้วแต่ยังไม่เข็ดหลาบ 

(3)  ตัดคะแนนความประพฤติ 
(4)  ท ากิจกรรมเพ่ือให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ข้อ 9  ผู้มีอ านาจสั่งตัดคะแนนความประพฤติ ได้แก่ 
(1)  ครูสั่งตัดคะแนนความประพฤติได้ ครั้งละไม่เกิน 5 คะแนน 
(2)  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ, หัวหน้างานปกครองสั่งตัดคะแนนความประพฤติได้ ครั้งละไม่

เกิน  10 คะแนน 
(3)  ผู้อ านวยการ สั่งตัดคะแนนความประพฤติได้ ครั้งละไม่เกิน 30 คะแนน 

ข้อ 10  การตัดคะแนนความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา ตามกฎกระทรวง ก าหนดความประพฤติ
ของ    นักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548 ให้ตัดคะแนนความประพฤติได้ดังนี้ 
(1)  หนีเรียนหรือออกนอนสถานศึกษา โดยไม่ได้รับอนุญาตในช่วงเวลาเรียน ครั้งละไม่เกิน 5 

คะแนน 
(2)  เล่นการพนัน จัดให้มีการเล่นการพนัน หรือมั่วสุมในวงพนัน ครั้งละไม่เกิน 20 คะแนน 
(3)  พกพาอาวุธหรือวัตถุระเบิด ครั้งละไม่เกิน 30 คะแนน 
(4)  ซื้อ จ าหน่าย แลกเปลี่ยน เสพสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ สิ่งมึนเมา บุหรี่ หรือยา

เสพติด ครั้งละไม่เกิน 30 คะแนน 
(5)  เสพยาเสพติดประเภทที่ 1-5 หรือ เสพสุรา บุหรี่ ครั้งละไม่เกิน 20 คะแนน 
(6)  จ าหน่ายยาเสพติดประเภทที่ 1-5 ครั้งละไม่เกิน 30 คะแนน 
(7)  ลักทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ ข่มขู่ หรือบังคับขู่เข็ญ เพื่อเอาทรัพย์บุคคลอ่ืน ครั้งละไม่เกิน 30 

คะแนน 
(8)  ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ครั้งละไม่เกิน 20 คะแนน 
(9)  ก่อเหตุทะเลาวิวาทโดยอาวุธ หรือในที่สาธารณะสถาน ครั้งละไม่เกิน 30 คะแนน 

**ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ท าร้ายร่างกายผู้อ่ืน เตรียมการหรือกระท าการใด ๆ อันน่าจะก่อให้เกิดความ
ไม่สงบเรียบร้อยหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน 

(10)  แสดงพฤติกรรมชู้สาวซึ่งไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ ครั้งละไม่เกิน 20 คะแนน 
(11)  เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี ครั้งละไม่เกิน 30 คะแนน 
(12)  ออกนอนสถานที่พักเวลากลางคืน เพ่ือเที่ยวเตร่หรือร่วมกลุ่ม  อันเป็นการสร้างความ

เดือดร้อนใหแ้ก่ตนเองหรือผู้อื่น ครั้งละไม่เกิน 20 คะแนน 



การตัดคะแนนความประพฤติให้รวมตลอดปีการศึกษา เมื่อเริ่มต้นปีการศึกษาใหม่ ให้ยกเลิกคะแนน
ความประพฤติท่ีถูกตัดไว้เดิม เว้นแต่กรณีท าทัณฑ์บนมาแล้ว 

ข้อ 11  นักเรียน นักศึกษาที่กระท าความผิดดังต่อไปนี้ อาจถูกลงโทษท ากิจกรรม เพ่ือให้ปรับเปลี่ยน 
พฤติกรรม  
(1)  ขโมยทรัพย์สินของวิทยาลัยฯ หรือบุคคลอื่นโดยปรากฏหลักฐานชัดเจน 
(2)  ความผิดอ่ืนใดซึ่งคณะกรรมการปกครองนักเรียน นักศึกษาเห็นว่าเป็นความผิดสถาน

หนัก ไม่ว่าจะเคยถูกลงโทษมาก่อนหรือไม่ 
(3)  ยุยงหรือข่มขู่ให้เกิดความกระด้างกระเดื่องต่อวิทยาลัยฯ หรือชุมชนประท้วงเรียกร้อง

สิทธิต่างๆ โดยมิชอบ 
(4) เป็นผู้น าในการซ่องสุม ก่อกวนความสงบเรียบร้อย ยกพวกก่อการทะเลาะวิวาท 
(5)  เจตนาท าร้ายผู้อ่ืนหรือหมู่คณะด้วยอาวุธ 
(6) ประพฤติผิดศีลธรรมอย่างร้ายแรงและท าให้ชื่อเสียงวิทยาลัยฯ เสียหาย 
(7) มีสารเสพติดไว้ในครอบครองเพ่ือวัตถุประสงค์การจ าหน่าย จ่าย แจก ฝิ่น กัญชา ยาบ้า 

เฮโรอีน หรือสารเสพติดอ่ืน ๆ 
(8)  ขาดเรียนติดต่อกันนานเกิน 15 วัน โดยไม่แจ้งเหตุผลให้วิทยาลัยฯ ทราบ หรือไม่มี

เหตุผลอันสมควร 
(9) ฝ่าฝืนระเบียบวิทยาลัยฯ และท าให้ชื่อเสียงวิทยาลัยฯ เสียหายอย่างร้ายแรง 
(10) ดูหมิ่นก้าวร้าว ครู หรือบุคคลอื่น 
(11) ผลิต จ าหน่าย จ่าย แจก สื่อลามกอนาจาร 
(12) ถูกตัดคะแนนความประพฤติ เกินกว่า 30 คะแนน ใน 1 ภาคเรียน 
(13) ถูกตัดคะแนนความประพฤติ ภาคเรียนละ 30 คะแนน จ านวน 2 ภาคเรียน 
(14) เคยถูกลงโทษทัณฑ์บนมาแล้ว 
(15) ท าร้ายทรัพย์สินของวิทยาลัยฯ หรือของบุคคลอื่นโดยเจตนา 

ข้อ 12 การลงโทษนักเรียน นักศึกษา ทุกระดับโทษ ให้แจ้งนักเรียน นักศึกษาที่ถูกลงโทษทราบการ
ลงโทษ เป็นหนังสือทุกครั้ง และให้แจ้งสิทธิ์ในการอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษให้ผู้ถูกลงโทษทราบ 
ดังนี้ 
(1) ครู , หัวหน้างานปกครอง, รองผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ สั่งลงโทษให้อุทธรณ์ต่อ

ผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ ภายใน 15 วัน นับแต่ที่ได้รับแจ้งค าสั่งลงโทษ 
(2) การตัดคะแนนความประพฤติตั้งแต่ 20 คะแนนขึ้นไปให้เชิญบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง

มารับทราบด้วย 
ข้อ 13 การสั่งลงโทษนักเรียน นักศึกษา ทุกระดับโทษ ให้บันทึกในแฟ้มประวัติประจ าตัวนักเรียน 

นักศึกษา และให้ด าเนินการดังนี้ 



(1) การทัณฑ์บนให้ท าเป็นหนังสือ และเชิญบิดา มารดา หรือผู้ปกครองมาบันทึกรับทราบ
ความผิด และรับรองการท าทัณฑ์บนไว้ด้วย 

(2) การตัดคะแนนความประพฤติตั้งแต่ 20 คะแนนขึ้นไป ให้เชิญบิดา มารดา หรือ
ผู้ปกครองมารับทราบ 

(3) การท ากิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษาให้เป็นไปตามแนวทางที่
กระทรวงศึกษาก าหนด 

ข้อ 14  เกณฑ์การพิจารณาลงโทษ ถือปฏิบัติตามระดับคะแนนดังนี้ 
(1) ถูกตัดคะแนนความประพฤติ 5 หรือ 10 คะแนน ให้ว่ากล่าวตักเตือนเป็นลายลักษณ์

อักษร 
(2) ถูกตัดคะแนนความประพฤติ 15 คะแนน ท ากิจกรรม 60 ชั่วโมง 
(3) ถูกตัดคะแนนความประพฤติ 20 คะแนน ท ากิจกรรม 90 ชั่วโมงและท าทัณฑ์บน 
(4) ถูกตัดคะแนนความประพฤติ 25 คะแนน ท ากิจกรรม 120 ชั่วโมง 
(5) ถูกตัดคะแนนความประพฤติ 30 คะแนน ท ากิจกรรม 150 ชั่วโมง 
(6) ถูกตัดคะแนนความประพฤติ 30 คะแนน ใน 1 ภาคเรียน ให้ท ากิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม (โดยปรับเปลี่ยนสถานศึกษา) 
 ข้อ 15  ในกรณีนักศึกษาประพฤติผิดร้ายแรง ๕ กรณี ดังนี ้
  (1)  ทะเลาะวิวาท 

(2)  มีสารเสพติดไว้ในครอบครองเพ่ือวัตถุประสงค์ในการจ าหน่าย จ่าย แจก หรือเสพอัน
ได้แก่ ฝิ่น กัญชา ยาบ้าน เฮโรฮีน หรือสารเสพติดอ่ืนๆ  

  (3)  ลักทรัพย์หรือขโมยทรัพย์สินของวิทยาลัยฯ หรือบุคคลอื่น 
  (4)  เล่นการพนัน 
  (5)  ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลล์ 
 หากนักเรียน นักศึกษา ประพฤติผิด 5 กรณีนี้จะถูกลงโทษให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (โดยให้ย้าย
สถานศึกษา) หรือยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการปกครองของวิทยาลัยฯ 

ข้อ 16  ให้ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  15 พฤษภาคม  2560 
 
 

(นายวิชัย  หาญพลาชัย) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 

 


