ระเบียบวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา
ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓
……………………………………………
อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๙ แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียน
นักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยเทคนิคเทคโนโลยีอักษรพัทยา จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ว่าด้วยการลงโทษนักเรียน
นักศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาว่าด้วยการลงโทษนักเรียนนักศึกษา
ผู้ประพฤติผิด พ.ศ. ๒๕๕๒
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“วิทยาลัย” หมายความว่า วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา
“ผู้อํานวยการ” หมายความว่า ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา
“หัวหน้างานปกครอง” หมายความว่า ครูที่ได้รับแต่งตั้งให้ทําหน้าที่หัวหน้างานปกครอง
ตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒
“ครูปกครองแผนก” หมายความว่า ครูที่ได้รับแต่งตั้งให้ทําหน้าที่เจ้าหน้าที่งานปกครองของ
แต่ละแผนกตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒
“นั ก เรี ย น” หมายความว่ า ผู ้ ท ี ่ ศ ึ ก ษาตามหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.)
ในวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา
“นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ที่ศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ในวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา
“ผู้ปกครอง” หมายความว่า บิดา มารดา หรือบิดา หรือมารดา ซึ่งเป็นผู้ใช้อํานาจปกครอง
หรือผู้ปกครอง หรือผู้ปกครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของนักเรียน และให้หมายความรวมถึง
บุคคลที่นักเรียนอยู่ด้วยเป็นประจํา
/“คณะกรรมการปกครอง”...

-31“คณะกรรมการปกครอง” หมายความว่า คณะกรรมการที่วิทยาลัยแต่งตั้งให้ทําหน้าที่กํากับ
ดูแล ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษาให้มีระเบียบวินัย และปฏิบัติตนในการเป็นนักเรียนนักศึกษาของ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา
“การกระทําความผิด” หมายความว่า การที่นักเรียนหรือนักศึกษาประพฤติฝ่าฝืน ระเบียบ
ข้อบังคับ ของวิทยาลัย หรือระเบียบ ข้อบังคับของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ ตามกฎกระทรวงศึกษาธิ การ
กํ า หนดความประพฤติข องนั กเรีย นและนัก ศึก ษา พ.ศ.๒๕๔๘ และกํ า หนดความประพฤติ ข องนัก เรียน
และนักศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒
“การลงโทษ” หมายความว่า การลงโทษนักเรียนนักศึกษาที่กระทําความผิดโดยมีความมุ่งหมาย
เพื่อการอบรมสั่งสอน
ข้อ ๕ ให้มีคณะกรรมการปกครอง ที่ผู้อำนวยการแต่งตั้ง ประกอบด้วย
(๑) รองผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาเป็นประธานกรรมการ
(๒) ครูปกครองแผนก เป็นกรรมการ
(๓) หัวหน้างานแนะแนว เป็นกรรมการ
(๔) หัวหน้างานปกครอง เป็นกรรมการและเลขานุการ
(๕) หัวหน้างานครูที่ปรึกษา เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หมวด ๑
อํานาจหน้าที่คณะกรรมการปกครอง
……………………………………………
ข้อ ๖ คณะกรรมการปกครอง มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ดําเนินการสืบสวน สอบสวน และรวบรวมพยานหลักฐานกรณีนักเรียนนักศึกษา
ถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิด
(๒) พิจารณาเสนอระดับการลงโทษนักเรียนนักศึกษา
(๓) เสนอแก้ไข ปรับปรุง ระเบียบหลักเกณฑ์ ว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤติ
เพื่อพิจารณาการลงโทษนักเรียนนักศึกษา
ข้อ ๗ การพิจารณาลงโทษนักเรียนนักศึกษาให้ดําเนินการดังนี้
(๑) ให้คณะกรรมการปกครอง จํานวนไม่น้อยกว่า ๓ คน ดําเนินการสืบสวน สอบสวน
พยาน บุคคล พยานเอกสารที่เกี่ยวข้องตามข้อกล่าวหา
/ (๒) ให้คณะกรรมการ...

-32(๒) ให้คณะกรรมการปกครองแจ้งนักเรียนนักศึกษาที่ถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิด
มีโอกาสให้การแก้ข้อกล่าวหา และนําสืบพยานหลักฐาน แก้ข้อกล่าวหาเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน
พิจารณาเสนอระดับการลงโทษนักเรียนนักศึกษา
(๓) พิจารณาข้อเท็จจริง พยานหลักฐาน สรุปความเห็นระดับการลงโทษต่อผู้อํานวยการ
(๔) การพิจารณาลงโทษนักเรียนนักศึกษาต้องมีคณะกรรมการปกครองเข้า ร่ ว ม
ประชุมไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของคณะกรรมการปกครอง
(๕) การพิจารณาลงโทษนักเรียนนักศึกษา ต้องมีการดําเนินการสืบสวน สอบสวน
ของคณะกรรมการปกครองก่อน เว้นแต่ว่านักเรียนนักศึกษาให้การรับสารภาพเป็นหนังสือว่าได้กระทําความผิด
ตามที่ถูกกล่าวหา
ข้อ ๘ การลงโทษนักเรียนนักศึกษาที่กระทําความผิด มี ๔ สถาน ตามระดับโทษดังนี้
(๑) ว่ากล่าวตักเตือน
(๒) ทําทัณฑ์บน
(๓) ตัดคะแนนความประพฤติ
(๔) ทํากิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
หมวด ๒
การลงโทษว่ากล่าวตักเตือน
……………………………………………
ข้อ ๙ การลงโทษว่ากล่าวตักเตือน ใช้ในกรณีนักเรียนนักศึกษาที่กระทําความผิดไม่ร้ายแรง
หรือทําความผิดเล็ก ๆ น้อย ๆ การว่ากล่าวตักเตือนอาจกระทำด้วยวาจา หรือทําเป็นลายลักษณ์อักษร และให้
นักเรียนนักศึกษา ลงนามรับทราบเป็นหลักฐาน
หมวด ๓
การลงโทษทําทัณฑ์บน
……………………………………………
ข้อ ๑๐ การลงโทษทําทัณฑ์บน ใช้ในกรณีนักเรียนนักศึกษาที่กระทําความผิด ดังนี้
/ (๑) ประพฤติตน...

-33(๑) ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียนนักศึกษา ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ
กําหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ และกําหนดความประพฤติของนักเรียนและ
นักศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒
(๒) ทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติศักดิ์ของวิทยาลัย
(๓) ฝ่าฝืนระเบียบของวิทยาลัย
(๔) ได้รับโทษว่ากล่าวตักเตือนมาแล้วแต่ยังไม่เข็ดหลาบ
(๕) การทําทัณฑ์บนให้เชิญผู้ปกครองมารับทราบความผิดและรับรองการทําทัณฑ์บน
หมวด ๔
การลงโทษตัดคะแนนความประพฤติ
……………………………………………
ข้อ ๑๑ การลงโทษตัดคะแนนความประพฤติ ใช้ในกรณีนักเรียนนักศึกษาที่กระทําความผิด ดังนี้
(๑) ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับนักเรียนนักศึกษา ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ
กําหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ และกําหนดความประพฤติของนักเรียนและ
นักศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒
(๒) ทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของวิทยาลัย
(๓) ฝ่าฝืนระเบียบของวิทยาลัย
(๔) ได้รับโทษว่ากล่าวตักเตือนมาแล้ว แต่ยังไม่เข็ดหลาบ
(๕) การทําทัณฑ์บนให้เชิญผู้ปกครองมารับทราบความผิดและรับรองการทําทัณฑ์บน
ข้อ ๑๒ การตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนนักศึกษา ให้พิจารณาระดับความผิดตามควาเหมาะสม
แต่ละกรณีความผิดเป็นราย ๆ ไป โดยในแต่ละภาคเรียนนักเรียนนักศึกษาทุกคนจะมีคะแนนความประพฤติ
คนละ ๓๐ คะแนน การตัดคะแนนแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ คือ
(๑) ความผิดสถานหนักให้ตัดคะแนน
ครั้งละ ๒๕-๓๐ คะแนน
(๒) ความผิดสถานกลางให้ตัดคะแนน
ครั้งละ ๑๕-๒๔ คะแนน
(๓) ความผิดสถานเบาให้ตัดคะแนน
ครั้งละ ๕-๑๔ คะแนน
ข้อ ๑๓ พิจารณาลงโทษนักเรียนนักศึกษาตามระดับคะแนนความประพฤติดังนี้
ก. ถูกตัดคะแนนความประพฤติ ๕ - ๑๔ คะแนน ให้ตักเตือนเป็นลายลักษณ์
อักษร และทํากิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
/ข. ถูกตัดคะแนน...

-34ข. ถูกตัดคะแนนความประพฤติ ๑๕ - ๒๔ คะแนน ทำทัณฑ์บน เชิญผู้ปกครอง
มาบันทึกรับทราบ และทํากิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ค. ถูกตัดคะแนนความประพฤติ ๓๐ คะแนน ทำทัณฑ์บน เชิญผู้ปกครอง
มาบันทึกรับทราบ และทํากิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หรือย้ายสถานศึกษา โดยให้อยู่ในดุลยพิน ิจ ของ
คณะกรรมการการปกครอง หรือผู้อำนวยการ หรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
ข้อ ๑๔ ผู้มีอํานาจตัดคะแนนความประพฤติ ได้แก่
(๑) ครูที่ปรึกษา ครูผู้สอนตัดคะแนนความประพฤติได้ครั้งละไม่เกิน ๕ คะแนน
(๒) รองผู้อำนวยการ หัวหน้างานปกครอง ตัดคะแนนความประพฤติได้ครั้งละไม่เกิน
๑๕ คะแนน
(๓) ผู้อํานวยการ ตัดคะแนนความประพฤติได้ครั้งละไม่เกิน ๓๐ คะแนน
ข้อ ๑๕ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาโทษนักเรียนนักศึกษากฎกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการ
กําหนดความประพฤติของนักเรียนนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้ตัดคะแนนความประพฤติได้ดังนี้
(๑) ความผิดที่ต้องลงโทษตัดคะแนนความประพฤติ ๕ คะแนน
ก. ทรงผมผิดระเบียบ หนวดเครายาว
ข. เจาะหู ใส่เครื่องต่างหู สักลายผิวหนัง
ค. เสื้อฝึกงานไม่ถูกต้องตามระเบียบของวิทยาลัย
ง. กางเกงผิดระเบียบ
จ. ไม่มีเข็มขัดของวิทยาลัย
ฉ. รองเท้า ถุงเท้าผิดระเบียบ
ช. เหยียบส้นรองเท้า
ซ. ไม่แสดงบัตรประจําตัวนักเรียนนักศึกษา
ญ. ไม่สวมหมวกกันน็อค ขณะขับชี่รถจักรยานยนต์
(๒) ความผิดที่ต้องลงโทษตัดคะแนนความประพฤติ ๑๐ คะแนน
ก. ให้บุคคลภายนอกยืมเครื่องแบบชุดนักเรียนนักศึกษา
ข. มาสาย หนีเรียน ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
ค. มีอุปกรณ์เล่นการพนันไว้ในครอบครอง
ง. สื่อสารใช้งานโทรศัพท์ สังคมออนไลน์ขณะเรียนในห้องเรียน หรือห้องสมุด
/จ. ขาดวัฒนธรรม...

-35จ. ขาดวัฒนธรรมอันดีในการรักษาความสะอาด ความสวยงาม ความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของวิทยาลัย
ฉ. พาเพื่อนที่แต่งกายไม่สุภาพเข้ามาในบริเวณวิทยาลัย
ช. แสดงกิริยาวาจามารยาทไม่สุภาพต่อครูผู้สอน บุคลากรทางการศึก ษา
นักเรียนนักศึกษาร่วมสถาบัน และบุคคลภายนอก
ซ. ขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์ภายในวิทยาลัย หรือ ประพฤติผ ิ ดกฎ
จราจรของวิทยาลัย
ญ. แต่งเครื่องแบบชุดนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัย เข้าร้านเกมส์ ร้านสักลาย
และร้านจําหน่ายสุรา
ฌ. ขัดคำสั่งที่ชอบของครูผู้สอน
ฏ. ขาดเรียนติดต่อกัน ๕ วัน โดยไม่แจ้งให้วิทยาลัยทราบ
ฏ. ทําผิดระเบียบการลา การใช้โรงอาหาร การใช้เครื่องจักร โรงฝึกงาน
ศูนย์วิทยบริการ และห้องสุขา
ฐ. จอดรถในที่ห้ามจอด ภายนอกโดยรอบวิทยาลัย
ฑ. จับกลุ่มมั่วสุมในบริเวณโรงจอดรถ หรือ นอกวิทยาลัย
(๓) ความผิดที่ต้องลงโทษตัดคะแนนความประพฤติ ๑๕ คะแนน
ก. เข้าไปในสถานที่ที่ไ ม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียนนักศึกษา หรือในที่
วิทยาลัยสั่งห้าม
ข. เจตนาอำพราง ปกปิด แจ้งเท็จ ช่วยเหลือบุคคลผู้กระทําผิด
ค. ร่วมอยู่ในกลุ่มทะเลาะวิวาท ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย
ง. ร่วมอยู่ในกลุ่มเล่นการพนันทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย
จ. ประพฤติขาดมารยาทอันดีงาม ไม่สมเกียรติและศักดิ์ศรีของวิทยาลัย
ฉ. ทําให้เกิดรอยเปรอะเปื้อน หรือ ขีดเขียนแผ่นพื้นทรัพย์สินของวิทยาลัย
ช. แอบอ้างบิดบังตนเอง โยนความผิดให้ผู้อื่นหรือองค์กรอื่นได้รับความ
เสียหาย
ซ. ความผิดอื่น ๆ ตามที่วิทยาลัยเห็นสมควร
(๔) ความผิดที่ต้องลงโทษตัดคะแนนความประพฤติ ๒๐ คะแนน
ก. ลบหลู่ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา
/ข. ฝ่าฝืน...

-36ข. ฝ่าฝืน ขัดแย้ง ไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ของวิทยาลัย หรือประพฤติตนไม่
เหมาะสมกับสภาพของการเป็นนักเรียนนักศึกษา
ค. ประพฤติตนในทํานองชู้สาว หรือเกี่ยวข้องค้าประเวณี อันจะทําให้เป็นที่
เสียชื่อเสียงแก่วิทยาลัย
ง. ยินยอมให้บุคคลอื่นใช้เครื่องแบบหรือชุดฝึกงานของตนเองไปในทางไม่ชอบ
จ.แอบอ้างเอาชื่อวิทยาลัยไปดําเนินการโดยไม่ไ ด้รับอนุญ าตจนเกิดความ
เสียหาย
ฉ. สูบบุหรี่ในขณะสวมใส่ชุดนักเรียนนักศึกษา ทั้งภายในบริเวณวิทยาลัย
และภายนอกวิทยาลัย
ช. เสพสุราหรือยาเสพติดของมึนเมา สารเสพติดให้โทษ ทั้งภายในบริเวณ
วิทยาลัย และภายนอกวิทยาลัย
ซ. เล่นการพนัน ทั้งภายในบริเวณวิทยาลัยและภายนอกวิทยาลัย
ฌ. รวมกลุ่มหยุดเรียนหรือก่อความไม่สงบ ให้เกิดขึ้นทั้ ง ภายในบริ เ วณ
วิทยาลัย และภายนอกวิทยาลัย
ญ. ก่อเหตุทะเลาะวิวาทโดยไม่ใช้อาวุธ เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ
(๕) ความผิดที่ต้องลงโทษตัดคะแนนความประพฤติ ๓๐ คะแนน
ก. เสพสุรา หรือของมึนเมา ทั้งภายในบริเวณวิทยาลัยและภายนอกวิทยาลัย
จนอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ ทําให้เสื่อมเสียเกียรติและศักดิ์ศรีของวิ ทยาลัย หรือก่อความ
เดือดร้อนแก่ผู้อื่น
ข. บังคับ ขู่เข็ญ ยุยง ส่งเสริม หรือชักชวนเพื่อนนักเรียนนักศึกษาก่อความ
ไม่สงบ
ค. บังคับ ขู่เข็ญ กล่าวคําอาฆาต ให้เพื่อนนักเรียนนักศึกษากระทําการใด ๆ
โดยเพื่อนนักเรียนนักศึกษาไม่ได้สมัครใจ
ง. ทําลายทรัพย์สินของวิทยาลัยโดยเจตนาทําให้เกิดความเสียหายอย่าง
ร้ายแรง
จ. ก่อความเดือดร้อนแก่ ผู้อ ื่น หรือการกระทําการก่อให้ เกิ ดความแตก
สามัคคี
/ฉ. ก่อเหตุ...

-37ฉ. ก่อเหตุทะเลาะวิวาทโดยอาวุธ กับเพื่อนนักเรียนนักศึกษา หรือบุคคลอื่น
ทั้งภายในบริเวณวิทยาลัย และภายนอกวิทยาลัย
ช. ทํ า ร้ า ยบุ ค คลอื ่ น หรื อ กระทํ า ตนเป็ น อั น ธพาล ขาดคุ ณ ธรรมและ
มนุษยธรรม
ซ. ใช้อาวุธทําร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บรุนแรง
ฌ. ตรวจพบสารเสพติดในร่างกาย และไม่เข้าขบวนการควบคุมดูแลรักษา
ญ. มีสารเสพติด หรือของต้องห้ามที่ผิดกฎหมายทุกชนิดไว้ในครอบครอง
เพื่อการจําหน่าย
ฎ. ขโมยทรัพย์สินของวิทยาลัยหรือผู้อื่น และปรากฏหลักฐานชัดเจน
ฏ. แอบอ้าง จ้างวาน เจตนาปลอมแปลงเอกสารหรือจ้างวานบุคคลอื่น ให้
กระทําการใด ที่ถือเป็นเจตนาไม่บริสุทธิ์
ฐ. ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จในการขอรับทุนการศึ กษา หรือขอรับการสนับ สนุน
ของทางราชการ เอกชน หรือหน่วยงานที่วิทยาลัยเกี่ยวข้อง
ฒ. การกระทําใด ๆ ที่เป็นการขัดแย้งต่อการปกครองระบบประชาธิปไตย
ณ. ผลิต หรือร่วมอยู่ในกลุ่มผลิตอาวุธหรือวัตถุระเบิดขึ้นในวิทยาลัย
ด. ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ทำร้ายร่างกายผู้อื่น เตรียมการหรือกระทำการใด ๆ
อันน่าจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือรวมกลุ่มหรือมั่วสุมเพื่อ
กระทำการดังกล่าว
ต) แสดงพฤติกรรมทางชู้สาวอันไม่เหมาะสม กระทำการลามกอนาจาร แต่งกาย
ล่อแหลมหรือไม่เรียบร้อยภายในวิทยาลัย
ถ. เที่ยวเตร่นอกสถานที่พัก รวมกลุ่ม หรือมั่วสุมอันเป็นการสร้างความ
เดือดร้อนให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
การตัดคะแนนความประพฤติให้รวมตลอดปีการศึกษา เมื่อเริ่มต้นปีการศึกษาใหม่ให้ยกเลิก
คะแนนความประพฤติที่ถูกตัดไว้เดิม เว้นแต่กรณีถูกทัณฑ์บนมาแล้ว

/หมวด ๕ ...

-38หมวด ๕
การลงโทษทํากิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
……………………………………………
ข้อ ๑๕ นักเรียนนักศึกษาที่ กระทําความผิดดังต่อไปนี้ อาจถูกลงโทษทํากิจกรรมเพื่อให้
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
(๑) ขโมยทรัพย์สินของวิทยาลัย หรือของบุคคลอื่นโดยปรากฏหลักฐานชัดเจน
(๒) ความอื่นใดซึ่งคณะกรรมการปกครอง เห็นว่าเป็นความผิดสถานหนัก ไม่ว่าจะถูก
ลงโทษมาก่อนหรือไม่
(๓) ยุยงหรือข่มขู่เพื่อนนักเรียนนักศึกษาให้เกิดความกระด้างกระเดื่องต่อวิทยาลัย
หรือชุมนุม ประท้วง เรียกร้องสิทธิ์ต่าง ๆ โดยมิชอบ
(๔) เป็นผู้นําในการซ่องสุม ก่อกวนความสงบเรียบร้อย ยกพวกก่อการทะเลาะวิวาท
(๕) เจตนาทําร้ายผู้อื่น หรือหมู่คณะด้วยอาวุธ
(๖) ประพฤติผิดศีลธรรมอย่างร้ายแรง และทําให้ชื่อเสียงของวิทยาลัยเสียหาย
(๗) มีสารเสพติดไว้ในครอบครอง เพื่อวัตถุประสงค์การจําหน่าย จ่าย แจก เช่น ฝิ่น
กัญชา ยาบ้า ยาไอซ์ เฮโรอีน หรือ สารเสพติดอื่น
(๘) ขาดเรียนติดต่อกันเกิน ๑๕ วันโดยไม่แจ้งเหตุผลให้วิทยาลัยทราบ หรือไม่มีเหตุ
อันสมควร
(๙) ฝ่าฝืนระเบียบวิทยาลัย และทําให้ชื่อเสียงวิทยาลัยเสียหายอย่างร้ายแรง
(๑๐) ดูหมิ่น ก้าวร้าว ครูผู้สอน หรือบุคคลอื่น
(๑๑) ผลิต จําหน่าย จ่าย แจก สื่อสามกอนาจาร
(๑๒) ถูกตัดคะแนนความประพฤติเกินกว่า ๓๐ คะแนน ใน ๑ ภาคเรียน
(๑๓) ถูกตัดคะแนนความประพฤติเกินกว่า ๓๐ คะแนน จํานวน ๒ ภาคเรียน
(๑๔) เคยถูกลงโทษทัณฑ์บนมาแล้ว
(๑๕) ทําลายทรัพย์สินของวิทยาลัยหรือของบุคคลอื่นโดยเจตนา

/หมวด ๖...

-39หมวด ๖
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาลงโทษ
……………………………………………
ข้อ ๑๖ การลงโทษนักเรียนนักศึกษา ทุกระดับโทษ ให้แจ้งนักเรียนนักศึกษาที่ถูกลงโทษ
ทราบ เป็นหนังสือทุกครั้ง และให้แจ้งสิทธิ์ในการอุทธรณ์คำสั่งลงโทษให้ผู้ถูกลงโทษทราบ ดังนี้
(๑) รองผู้อํานวยการ หัวหน้างานปกครอง ครู สั่งลงโทษให้อุทธรณ์ต่อผู้อํานวยการ
ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่ที่ได้รับคำสั่งลงโทษ
(๒) ผู้อํานวยการ สั่งลงโทษให้อุทธรณ์ต่อเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่ที่ได้รับแจ้งคำสั่งลงโทษ
ข้อ ๑๗ การสั่งลงโทษนักเรียนนักศึกษา ทุกระดับโทษให้บันทึกในแฟ้มประวัติประจําตัว
นักเรียนนักศึกษา และให้ดําเนินการ ดังนี้
(๑) การทัณฑ์บนให้ทําเป็นหนังสือเชิญบิดา มารดา หรือผู้ปกครองมาบันทึกรับทราบ
ความผิด รับรองการทําทัณฑ์บน เกณฑ์การทําโทษทัณฑ์บนถือเกณฑ์ ดังนี้
ก. กรณีความผิดของนักเรียนนักศึกษาที่มีผลความผิดทางอาญาของคู่กรณี
ใด ๆ ผู้ปกครองและนักเรียนนักศึกษา จะต้องไปให้การหรือเป็นพยานต่อเจ้าพนักงานสอบสวนด้วย
ข. กรณีโทษ ทะเลาะวิวาท สูบบุหรี่ แต่งเครื่องแบบชุดนักเรียนนัก ศึก ษา
เข้าร้านเกมส์ หรือที่สั่งห้าม นักเรียนนักศึกษาต้องบําเพ็ญประโยชน์ และอยู่ในความดูแลของหัวหน้างาน
ปกครอง จํานวน ๑๐ ชั่วโมง
(๒) การตัดคะแนนความประพฤติตั้งแต่ ๒๐ คะแนนขึ้นไป ให้เชิญ บิดา มารดา หรือ
ผู้ปกครองมารับทราบด้วย
(๓) การทํากิจ กรรมปรั บเปลี ่ยนพฤติกรรมของนัก เรี ยนนัก ศึ กษาให้ เป็นไปตาม
แนวทางที่วิทยาลัยกําหนด ดังนี้
ก. กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการกระทำความสะอาดสถานที่ต่าง ๆ
จำนวน ๑ ครั้ง (ได้คืน ๕ คะแนน)
๑.๑ ห้องพระ
๑.๒ โรงอาหาร หอประชุม โรงจอดรถจักรยานยนต์
๑.๓ ห้องน้ำชาย ห้องน้ำหญิง
๑.๔ ห้องศูนย์วิทยบริการ
/๑.๕ ห้องแนะแนว...

-40๑.๕ ห้องแนะแนว ห้องพักครู
๑.๖ เก็บขยะบริเวณโรงเรียน
ข. กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เกี่ยวกับด้านบริการจำนวน ๑ ครั้ง (ได้คืน ๕ คะแนน)
๑.๑ ช่วยเหลืองานกิจกรรมของวิทยาลัย
๑.๒ ช่วยเหลืองานที่ครูแต่ละท่านมอบหมาย
ค. กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เกี่ยวกับด้านวิชาการจำนวน ๑ ครั้ง (ได้คืน ๕ คะแนน)
๑.๑ จัดทำบอร์ดนิทรรศการ
๑.๒ ทำรายงาน
๑.๓ ทำสรุปบทเรียน
๑.๔ ท่องคำศัพท์
๑.๕ ช่วยบรรณารักษ์จัดหนังสือเข้าชั้น
ง. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน ๑ ครั้ง (ได้คืน ๕ คะแนน)
๑.๑ การเข้าค่ายคุณธรรม
๑.๒ การเข้าวัดถือศีล
๑.๓ การออกค่ายอาสาพัฒนา
๑.๔ การเข้าค่ายปรับทัศนคติและพฤติกรรม
ข้อ ๑๘ เกณฑ์การพิจารณาลงโทษเพื่อทํากิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมถือตามระดับคะแนน ดังนี้
(๑) ถูกตัดคะแนนความประพฤติ ๕ คะแนน ให้ทํากิจกรรม ๒ ชั่วโมง
(๒) ถูกตัดคะแนนความประพฤติ ๑๐ คะแนน ให้ทํากิจกรรม ๔ ชั่วโมง
(๓) ถูกตัดคะแนนความประพฤติ ๑๕ คะแนน ให้ทํากิจกรรม ๘ ชั่วโมง
(๔) ถูกตัดคะแนนความประพฤติ ๒๐ คะแนน ให้ทํากิจกรรม ๑๐ ชั่วโมง และทําทัณฑ์บน
(๕) ถูกตัดคะแนนความประพฤติ ๒๕ คะแนน ให้ทํากิจกรรม ๑๖ ชั่วโมง และทําทัณฑ์บน
(๖) ถูกตัดคะแนนความประพฤติ ๓๐ คะแนน ให้ทํากิจกรรม ๒๔ ชั่วโมง และทําทัณฑ์บน
(๗) ถูกตัดคะแนนความประพฤติเกิน ๓๐ คะแนนใน ๑ ภาคเรียน ให้ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมโดยการเปลี่ยนสถานศึกษา
ข้อ ๑๙ ให้ผู้อํานวยการ เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางสาวนงค์นุช สมุทรดนตรี)
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา

