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ระเบียบวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี
ว่าด้วยเรื่อง การตัดคะแนนความประพฤติ เพื่อลงโทษนักเรียน-นักศึกษา
พ.ศ.2555
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ วิทยาลัยจึงวาง
หลักเกณฑ์และวิธีการตัดคะแนนความประพฤติ นักเรียน-นักศึกษาไว้ดังนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ว่าด้วยเรื่องการตัดคะแนนความประพฤติเพื่อ
ลงโทษนักเรียน-นักศึกษา พ.ศ. 2555”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤติ และระเบียบการลงโทษนักเรียน-นักศึกษา
ของวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี หรือบรรดาระเบียบข้อบังคับหรือคาสั่งอื่นใดในส่วนที่กาหนด
ไว้แล้วในระเบียบนี้หรือขัดแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 การลงโทษสาหรับนักเรียน-นักศึกษา เป็นอานาจของครู-อาจารย์ หัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้าแผนกพัฒนวินัย
รองผู้อานวยการ คณะกรรมการปกครองกลางและผู้อานวยการ และให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อานวยการ
ในการเพิ่ม ลดโทษ ได้ตามสมควรแก่กรณี และคาวินิจฉัยของผู้อานวยการเป็นการสิ้นสุดในการพิจารณาโทษ
ข้อ 5 นักเรียน-นักศึกษามีคะแนนความประพฤติคนละ 50 คะแนน และให้วิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการปกครอง
กลางเพื่อพิจารณาโทษนักเรียน-นักศึกษา ที่มีความผิดตั้งแต่ข้อ 11 เป็นต้นไป ประกอบด้วย ผู้อานวยการ
เป็นประธาน หัวหน้าแผนกพัฒนาวินัยอาวุโส เป็นเลขานุการ กรรมการ มีดังนี้ รองฝุายวิชาการ หัวหน้า
แผนกวิชา หัวหน้าแผนกแนะแนว หัวหน้าแผนกพัฒนาวินัยชาย หัวหน้าแผนกพัฒนาวินัยหญิง
ข้อ 6 อานาจสั่งตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน-นักศึกษา
ลาดับที่
1
2
3
4
5

ปฏิบัติหน้าที่
ครู-อาจารย์
หัวหน้าแผนกวิชา
หัวหน้าแผนกพัฒนาวินัย
รองผู้อานวยการ,ผู้อานวยการ
คณะกรรมการปกครองกลาง

อานาจการตัดคะแนน
ไม่เกิน 5
ไม่เกิน 10
ไม่เกิน 10 และสั่งพักการเรียน 3 วัน
ไม่เกิน 10 และสั่งพักการเรียน 3 วัน
ตั้งแต่ 15 และสั่งพักการเรียนตั้งแต่ 7 วัน

ในการสั่งพักการเรียน ต้องได้รับความเห็นชอบ จากหัวหน้าแผนก และ อาจารย์ที่ปรึกษา เป็นลายลักษณ์
อักษรแล้วเสนอต่อเลขานุการคณะกรรมการปกครองกลาง เพื่อให้ผู้อานวยการสถานศึกษาลงนามประกาศเป็นคาสั่งตาม
ระเบียบต่อไป การตัดคะแนนความประพฤติต้องรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อานวยการสถานศึกษาทราบทุกครั้ง
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ข้อ 7 คณะกรรมการปกครองกลางพิจารณาลงโทษนักเรียน-นักศึกษากระทาความผิดมีอานาจหน้าที่ดังนี้ คือ
7.1 พิจารณาตัดคะแนนความประพฤติ ตั้งแต่ 15 คะแนน หรือสั่งพักการเรียนตั้งแต่ 7 วัน ขึ้นไป
7.2 การประชุมเพื่อพิจารณาโทษนักเรียน-นักศึกษา ต้องมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ
คณะกรรมการทั้งหมด และต้องมีการจดบันทึกการประชุมไว้ทุกครั้งและให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมลงลายมือชื่อไว้
เป็นหลักฐาน
ข้อ 8 ระดับความความผิด แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้
8.1 ว่ากล่าวตักเตือน
8.2 ทาทัณฑ์บน
8.3 ตัดคะแนนความประพฤติ
8.4 ทากิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
8.5 พักการเรียน
การลงโทษไม่ต้องทาเป็นขั้นตอนเรียงลาดับ อาจลงโทษ ข้อใดข้อหนึ่งได้เลยขึ้นกับว่าโทษนั้น ร้ายแรงเพียงใด
ข้อ 9 ความผิดที่ต้องตัดคะแนนความประพฤติ 5 คะแนน ในความผิดกรณี ดังต่อไปนี้
9.1 ไม่แสดงความเคารพครู ในโอกาสที่พึงกระทา
9.2 สูบบุหรี่ในสถานศึกษาและที่สาธารณะ
9.3 หลบหนีชั่วโมงเรียน
9.4 ก่อความเดือดร้อนราคาญแก่บุคคลอื่น
9.5 แต่งกายผิดระเบียบ ไม่สุภาพเข้าห้องเรียน
9.6 ไว้หนวดเครา ผมยาวเกินกว่าสภาพนักเรียน นักศึกษา
9.7 ผิดระเบียบการใช้โรงอาหาร เช่น รับประทานอาหารในระหว่างการทากิจกรรมหน้าเสาธง
9.8 นาอาหาร เครื่องดื่มหรือสิ่งอื่น ๆ ที่จะก่อให้เกิดความสกปรกขึ้นห้องเรียนหรืออาคารเรียน
9.9 แสดงกิริยาหรือกล่าววาจาไม่สุภาพต่อบุคคลทั่วไปในสถานศึกษา
9.10 การทาความผิดอื่น ๆ ตามที่สถานศึกษาเห็นสมควร เช่น เล่นเกมส์ ไม่ให้ความร่วมมือในงานส่วนรวม
หลีกเลี่ยง หลบซ่อน ไม่ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงเคารพธงชาติ
9.11 ผู้ชาย เจาะใบหู หรือใส่ตุ้มหูในเครื่องแบบนักเรียน-นักศึกษา
9.12 กระทาความผิดใด ซึ่งอาจถือว่าเป็นความผิดสถานเบา
ข้อ10. ความผิดที่ต้องตัดคะแนนความประพฤติ 10 คะแนน หรือพักการเรียน 3 วันดังต่อไปนี้
10.1 แสดงกิริยาวาจา ไม่สุภาพ ก้าวร้าวหรือหยาบคายต่อบุคคลอื่น
10.2 ทาให้เกิดรอยเปรอะเปื้อนหรือขีดเขียนภายในวิทยาลัยฯ หรือที่สาธารณประโยชน์
10.3 เข้าไปในบริเวณหวงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาต
10.4 ขัดคาสั่งโดยชอบของครู หรือประกาศของสถานศึกษา
10.5 สวมหรือตกแต่งเครื่องประดับอันมิใช่ วิทยาลัยฯกาหนดขึ้น
10.6 เข้าไปในสถานที่ไม่ควรแก่สภาพของนักเรียน นักศึกษา
10.7 มั่วสุมในบริเวณสาธารณสถาน โดยไม่มีเหตุอันควร
10.8 สูบบุหรี่ในที่เปิดเผยในและนอกสถานศึกษา
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10.9 แต่งเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษาอยู่ในที่สาธารณะในวันและเวลาที่มีการเรียนการสอน(หนีเรียน)
10.10 ขาดเรียนติดต่อกันนานเกิน 7 วัน โดยไม่แจ้งให้สถานศึกษาทราบ
ข้อ 11 ความผิดที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ 15 คะแนน หรือพักการเรียน 7 วัน ในความผิดกรณีดังกล่าวต่อไปนี้
11.1 แสดงกิริยาวาจา ก้าวร้าว อันแสดงให้เห็นว่าไม่ให้ความเคารพครู และบุคคลทั่วไปภายในสถานศึกษา
11.2 แสดงกิริยา อาการ พาดพิงในทานองชู้สาวทั้งภายใน ภายนอกสถานศึกษา
11.3 ความผิดที่ต้องโทษกรณีที่คณะกรรมการกลางพิจารณา
ข้อ 12 ความผิดที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ 20 คะแนน หรือพักการเรียน 15 วัน ในความผิดกรณีดังกล่าวต่อไปนี้
12.1 มั่วสุมในกลุ่มที่มีการเล่นการพนัน หรือเป็นผู้ดูต้นทางหรือมีอุปกรณ์การพนันไว้ครอบครอง
12.2 เสพสุราหรือของมึนเมาหรือมั่วสุมในกลุ่มที่มีการเสพยาเสพติด
12.3 มีอาวุธในครอบครองหรือพกพาของมีคม
12.4 ก่อการทะเลาะวิวาท ชกต่อย หรือใช้กาลังประทุษร้ายร่างกายผู้อื่น
12.5 ประพฤติเป็นอันธพาลก่อความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น
12.6 ถูกสารวัตรนักเรียนหรือตารวจจับตัวและถูกรายงานชื่อและความประพฤติไม่เหมาะสมให้สถานศึกษา
ลงโทษ
12.7 แอบอ้างชื่อสถานศึกษา ไปดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจนเกิดความเสียหายแก่
ชื่อเสียงของวิทยาลัยฯ
12.8 บังคับ ขู่เข็ญหรือชักชวนนักเรียน นักศึกษาให้หลบหนีการเรียน เสียหายแก่สถานศึกษา
12.9 ปกปิดความผิดของเพื่อนนักเรียน นักศึกษา อันก่อให้เกิดความเสียหายแก่สถานศึกษา
12.10 ใช้ให้บุคคลอื่นหรือรับใช้บุคคลอื่น เพื่อทาการฝุาฝืนระเบียบหรือประกาศของวิทยาลัยฯ
12.11 เสพฝิ่น กัญชา ยาบ้า เฮโรอีนหรือสารเสพติดอื่น ๆ โดยปรากฏหลักฐาน (ผู้เสพยาเสพติดให้ทาสัญญา
กรณีพิเศษไว้)
13.ความผิดที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ 50 คะแนน หรือให้พักการเรียน 1 ภาคเรียน ดังนี้
13.1 เป็นผู้ค้ายาเสพติดหรือร่วมขบวนการยาเสพติดทั้งภายในสถานศึกษาหรือนอกสถานศึกษา
13.2 นาบุคคลภายนอกมาทาร้ายนักศึกษา/บุคลากรของวิทยาลัย
13.3 ทาร้ายร่างกายผู้อื่นด้วยอาวุธร้ายแรง
13.4 ข่มขืน กระทาชาเรา หรือปล้นทรัพย์ผู้อื่น
13.5 เป็นผู้จัดหา หรือค้าประเวณี
13.6 เป็นผู้ก่อการประท้วงชุมนุมต่อต้าน โดยไม่ได้รับอนุญาต
แนวทางการปฏิบัติตนของนักศึกษาที่ถูกตัดคะแนนพฤติกรรมมากกว่า 25 คะแนน
กาหนดแนวทางการปฏิบัติของนักศึกษาที่ถูกตัดคะแนนพฤติกรรมมากกว่า 25 คะแนน โดยมีแนวทาง 3 ขั้นตอน ใน
การปฏิบัติ ดังนี้
1. ถูกตัดคะแนนความประพฤติช่วงระหว่าง 25-34 คะแนน
หลักเกณฑ์การปฏิบัติ
1.1 อาจารย์ที่ปรึกษาตักเตือนและนักศึกษาเซนต์รับทราบ
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2. ถูกตัดคะแนนความประพฤติช่วงระหว่าง 35-50 คะแนน
หลักเกณฑ์การปฏิบัติ
2.1 ตักเตือนและอบรมที่ฝุายพัฒนาการศึกษา
2.2 เชิญผู้ปกครองเซนต์รับทราบที่ฝุายพัฒนาการศึกษา
3. ถูกตัดคะแนนความประพฤติเกิน 50 คะแนน ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา แต่ถ้ามีความประสงค์ที่จะ
ศึกษาต่อ(ยกเว้นความผิดข้อ 13) ให้มาร่วมโครงการปฏิบัติธรรม ดังนี้
หลักเกณฑ์การปฏิบัติ
3.1 เข้าปฏิบัติธรรม 7 วัน 6 คืน/หรือเข้าโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ของสถานศึกษา
3.2 นักเรียน-นักศึกษารับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
3.3 ถ้าผ่านการประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับการปรับลดคะแนนความประพฤติเป็น 35 คะแนน
3.4 ถ้าไม่ผ่านการประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรม ให้ย้ายสถานศึกษา หรือเข้าปฏิบัติธรรมใหม่อีกครั้ง
3.5 ถ้าผ่านการประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรม ให้เข้าเรียนตามปกติ หากมาเรียนแล้ว ถูกตัดคะแนนความ
ประพฤติเกิน 50 คะแนนอีก ให้ย้ายสถานศึกษา
คะแนนความประพฤติของนักศึกษาทุกคน ฝุายพัฒนาการศึกษาพิจารณาเป็นเทอมต่อเทอม

ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2555

(นายรุ่งนิรัญ เที่ยงธรรม)
ผู้อานวยการวิทยาลัย

