
 
 
 

ระเบียบโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 

ว่าด้วยการส่งเสริมและควบคุมความประพฤตินกัเรียน  พ.ศ.๒๕62 
 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก  พ.ศ.๒๕๕๔ และ
อ านาจตามความในข้อแห่งกฎกระทรวงก าหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘  และอ านาจ
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัย
อ านาจตามบัญญัติแห่งกฎหมาย เพ่ือให้การควบคุมความประพฤติของนักเรียนให้อยู่ในระเบียบ และมีคุณธรรม
จริยธรรมยิ่งขึ้นโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา  จึงได้ปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการลงโทษโดยให้ยกเลิกระเบียบโรงเรียนฉบับ 
พ.ศ.๒๕๕1ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมผิดระเบียบวินัยของโรงเรียนทั้งหมด และให้ใช้
ระเบียบฉบับนี้เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติต่อไป ดังนี้ 
 

ข้อ ๑ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา” ว่าด้วยการลงโทษและการตัดคะแนนความ
ประพฤติของนักเรียน พ.ศ. ๒๕62 
ในระเบียบนี้ 
 “โรงเรียน”  หมายถึง โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 
 “ผู้อ านวยการ”  หมายถึง ผู้อ านวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 
 “ครู”   หมายถึง ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ปัจจุบันในโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 
 “นักเรียน”  หมายถึง นักเรียนปัจจุบันของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 
 “ผู้ปกครอง”  หมายถึง ผู้ที่ได้ลงชื่อเป็นผู้ปกครองนักเรียนในเอกสารมอบตัวนักเรียนที่ 
      ให้ไว้กับทางโรงเรียน 
 “หัวหน้างาน”  หมายถึงครูที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่เป็นหัวหน้างาน 
 “หัวหน้าระดับชั้น” หมายถึงครูที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่เป็นผู้ประสานระดับชั้นเรียน 

“การลงโทษนักเรียน” หมายความว่าการลงโทษนักเรียนที่ประพฤติผิดตามกฎระเบียบข้อบังคับ
ของโรงเรียน ต้องเป็นการลงโทษที่ไม่เกิดจากอคติ การผูกใจเจ็บต่อ
นักเรียน แต่มีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนเกิดความส านึกถึงข้อผิดพลาดของ
ตนเอง เพ่ือจะได้แก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาความประพฤติ พฤติกรรมของ
ตนเองให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น ประพฤติอยู่ในกรอบระเบียบวินัยของ
โรงเรียน  เพ่ื อความเป็ นระเบี ยบ เรียบร้อย  ความสงบสุข  ความ
เจริญก้าวหน้าและบรรลุเป้าหมายทางการศึกษาของนักเรียน 

“การท ากิจกรรม” หมายความว่า การให้นักเรียนที่กระท าความผิด ได้กระท ากิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อตนเอง ต่อโรงเรียน และต่อสังคม 

 

ข้อ ๒  การลงโทษนักเรียนที่กระท าความผิด จะปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ 
๒.๑ว่ากล่าวตักเตือนและหรือตัดคะแนนความประพฤติ และบันทึกไว้ทะเบียนประวัติหลักฐาน  
(จะเก็บสะสมไว้ ตลอดหนึ่งช่วงชั้น ) 
๒.๒เชิญผู้ปกครองมาพบเพ่ือรับทราบพฤติกรรม 
๒.๓ ถ้ากระท าผิดซ้ าๆหรือกระท าความผิดขั้นร้ายแรงตัดคะแนนความประพฤติ เชิญผู้ปกครองมา

พบเพ่ือบันทึกรับทราบความผิดรับรองการท าทัณฑ์บนและเข้ารับการปรับพฤติกรรมหากไม่ดีขึ้นให้ย้ายสถานศึกษา
ใหม่เพ่ือปรับสภาพสภาพแวดล้อมใหม่ 



๒.๔กระท าความผิดที่เกี่ยวกับยาเสพติดที่ผิดกฎหมายชู้สาวผิดศีลธรรมอันดีงาม อันเป็นที่เสื่อมเสีย
ชื่อเสียงของโรงเรียน ให้เชิญผู้ปกครองมาพบให้น าไปบ าบัดหรือปรับพฤติกรรมโดยให้ย้ายสถานศึกษาใหม่ เพ่ือปรับ
สภาพสภาพแวดล้อมใหมท่ั้งนี้ให้เป็นอ านาจของผู้อ านวยการและคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

 

ข้อ ๓  การลงโทษแต่ละขั้นตอนให้ยึดแนวปฏิบัติดังนี้ 
๓.๑ เมื่อครูพบนักเรียนกระท าความผิด ให้รายงานเป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุความผิด วันเวลา 

และสถานที่ตามแบบฟอร์มการรายงานความผิด (ส.ร/.ปค.001) ที่นักเรียนกระท าความผิดให้ชัดเจน พร้อมกับลง
ลายมือชื่อส่งแบบ(ส.ร./ปค.001) ให้ครูที่ปรึกษา (ส.ร/.ปค.001)เพ่ือน าส่งที่ห้องกิจการนักเรียนเพ่ือบันทึกทะเบียน
ประวัติหลักฐาน หัวหน้าระดับชั้นจะพิจารณา แก้ไขปัญหาร่วมกับ หัวหน้างานระบบดูแลนักเรียน                  และ
รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

๓.๒ นักเรียนที่กระท าผิดซ้ าๆหรือกระท าความผิดขั้นร้ายแรง นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ
เกิน ๖๐คะแนนให้หัวน้างานวินัยนักเรียนเชิญผู้ปกครองมาพบเพื่อบันทึกรับทราบความผิดรับรองการท าทัณฑ์บนหาก
ผู้ปกครองไม่มาหรือไม่ให้ความร่วมมือที่จะอบรมสั่งสอนปรับพฤติกรรมนักเรียน ให้รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงาน
กิจการนักเรียนรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้อ านวยการเพ่ือพิจารณาเป็นครั้งสุดท้าย 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อ ๔  ประเภทของการผิดระเบียบของโรงเรียน 
โรงเรียนได้ก าหนดมาตรการการลงโทษนักเรียนที่กระท าผิดระเบียบของโรงเรียนไว้ ดังนี้ 

ล าดับ
ที ่

ลักษณะพฤติกรรม 
 คะแนน 
   ที่หัก 

การพิจารณาและวิธีปฏิบัติ 

ความผิดขั้นเบา ตัดคะแนนความประพฤติความผิดละ  ๕  คะแนน 
๑ มาโรงเรียนสายโดยไม่มีเหตุผลอันควร หรือมาสายบ่อย เข้า

ห้องเรียนสายโดยไม่มีเหตุผลอันควรหรือเข้าห้องเรียนสายประจ า 
(หลัง 08.00 น.) 

๕ ๑.ตักเตือน 
๒.แจ้งผู้ปกครอง 

๒ หลีกเลี่ยงการเข้าแถวเคารพธงชาติ ๕ ๑.ตักเตือน 
๓ หลีกเลี่ยงการเรียนตามตารางเรียน หรือ การเข้าหอประชุม ๕ ๑.ตักเตือน 
๔ เข้าออกโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาตในเวลาเรียน ๕ ๑.ตักเตือน 
๕ แต่งกายผิดระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนไม่ตรงตามวันที่โรงเรียน

ก าหนด กระโปรงสั้นหรือใช้เครื่องแต่งกายของผู้อื่น 
๕ ๑.ตักเตือน 

๖ ใส่ถุงเท้าผิดระเบียบเหยียบส้นรองเท้า ๕ ๑.ตักเตือน  ๒.ให้ถอดเก็บ 
๗ ไม่ใส่เสื้อซับในหรือใส่เสื้อชั้นในสีฉูดฉาดไม่เหมาะสมกับสภาพ

นักเรียน 
๕ ๑.ตักเตือน 

๘ ใช้เครื่องประดับและของมีค่าที่ไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน 
นอกเหนือจากนาฬิกา ( ให้ใช้ตามความจ าเป็น ) 

๕ ๑.ตักเตือน 
๒.ให้ถอดเก็บ 

๙ ไว้หนวดเครา กันคิ้ว  เขียนคิ้ว แต่งหน้า ทาปากในสภาพที่ไม่
เหมาะสมสักตามส่วนต่างๆของร่างกาย 

๕ ๑.ตักเตือน 
๒.ให้แก้ไข 

๑๐ ไว้เล็บยาว ทาเล็บ ต่อเล็บ ใส่เลนส์ตาแฟชั่น ๕ ๑.ตักเตือน๒.ให้แก้ไข 
๑๑ ผูกโบว์ผิดสีหรือมีรูปแบบผิดระเบียบไม่ตรงตามที่โรงเรียนก าหนด 

(สีด าหรือกรมท่าเท่านั้น) 
๕ ๑.ตักเตือน 

2.ให้แก้ไข 
๑๒ ไมใ่ช้กระเป๋า และเสื้อตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน ๕ ๑.ตักเตือน  ๒.ให้แก้ไข 
๑๓ ใช้เครื่องมือสื่อสารในเวลาเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต ๕ ๑.ตักเตือน  ๒.ให้ครูเก็บ 
๑๔ แสดงกริยาไม่สุภาพต่อเพ่ือน ใส่ร้ายผู้อื่น ล้อเลียนก้าวร้าวหรือมี 

พฤติกรรมไม่เหมาะสม  พูดค าหยาบพูดเท็จอันจะท าให้ผู้ อ่ืน
เสียหาย 

๕ ๑.ตักเตือน 
๒.แจ้งผู้ปกครอง 

๑๕ ไม่รักษาสาธารณะสมบัติ ขีดเขียนหรือท าความเสียหายทรัพย์สิน
ของโรงเรียนหรือส่วนรวม 

๕ ๑.ตักเตือน 
๒. ชดใช้ค่าเสียหาย 

๑๖ น าภาชนะใส่อาหารหรือขนม  เครื่องดื่มขึ้นบนอาคารเรียน  /
ห้องเรียนหรือรับประทานอาหารในเวลาเรียน 

๕ ๑.ตักเตือน 

17 ไม่รักษาความสะอาด ทิ้งขยะไม่เป็นที่บริเวณห้องเรียน อาคาร
เรียนหรือในบริเวณโรงเรียน 

๕ ๑.ตักเตือน 

18 ไม่จอดรถในสถานที่ ที่โรงเรียนก าหนด/ไม่สวมหมวกนิรภัย ๕ ๑.ตักเตือน 
19 หลีกเลี่ยงการร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นทั้งในและนอกโรงเรียน 5 ๑.ตักเตือน  

 
 
 



ล าดับ
ที ่

ลักษณะพฤติกรรม 
 คะแนน 
   ที่หัก 

การพิจารณาและวิธีปฏิบัติ 

ความผิดขั้นปานกลาง ตัดคะแนนความประพฤติความผิดละ ๑๐   คะแนน 
๑ มีพฤติกรรมส่อเจตนาในทางชู้สาว ๑๐ ๑.ตักเตือน ๒.แจ้งผู้ปกครอง 
๒ ทรงผมไม่ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนย้อม กัด เปลี่ยนสี 

หรือซอยผม 
๑๐ ๑.ตักเตือน ๒.ให้แก้ไข 

๓ มาโรงเรียนแต่ไม่เข้าโรงเรียน  หรือหลบหนีออกนอกบริเวณ
โรงเรียน 

๑๐ ๑.ตักเตือน๒.แจ้งผู้ปกครอง 

๔ แสดงกริยาก้าวร้าว ไม่สุภาพต่อครูอาจารย์หรือผู้ที่ควรให้การ
เคารพ 

๑๐ ๑.ตักเตือน ๒.แจ้งผู้ปกครอง 

๕ นัดหมายบุคคลภายนอกหรือพาบุคคลภายนอกเข้ามาใน
โรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต 

๑๐ ๑.ตักเตือน 

๖ เจตนาปลอมแปลงเอกสารของโรงเรียนหรือลายมือ 
ชื่อของผู้อื่น 

๑๐ ๑.ตักเตือน ๒.แจ้งผู้ปกครอง 

๗ มีเจตนาไม่น าเอกสารจากทางโรงเรียนที่มีถึงผู้ปกครอง 
ไปให้ผู้ปกครอง 

๑๐ ๑.ตักเตือน ๒.แจ้งผู้ปกครอง 

๘ ทุจริตในการสอบ ๑๐ ๑.ตักเตือน ๒.แจ้งผู้ปกครอง 
๙ ดู /อ่าน/มี สื่อลามกอนาจารทุกประเภทไว้ในความ

ครอบครองหรือเผยแพร่ 
๑๐ ๑.ตักเตือน ๒.แจ้งผู้ปกครอง 

๑๐ กระท าการก่อให้เกิดความยุยง  กลั่นแกล้งแตกแยกความ
สามัคคีอันไปสู่การทะเลาะวิวาทหรือท าให้เกิดความเสียหาย  
เกิดความอับอาย  เสียชื่อเสียงหรือทรัพย์สิน โดยใช้ก าลัง
หรือไม่ใช้ก าลัง 

๑๐ ๑.ตักเตือน ๒.แจ้งผู้ปกครอง 

๑๑ เล่นการพนันทุกประเภท โดยมีหลักฐานชัดเจน ๑๐ ๑.ตักเตือน ๒.แจ้งผู้ปกครอง 
๑๒ สูบบุหรี่ ชักชวนเพ่ือนให้สูบบุหรี่ มีส่วนร่วมในการสูบบุหรี่ 

หรือมี   ฝาก ,จ าหน่าย, จ่ายแจก,บุหรี่ และสารเสพติดทุก
ชนิดไว้ในครอบครอง 

๑๐ ๑.ตักเตือน  
๒.แจ้งผู้ปกครอง 

13 ระเบิดหู  ใส่ตุ้มหูที่ไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน ๑๐ ๑.ตักเตือน ๒.ให้แก้ไข 
14 พก/น าประทัด ดอกไม้ไฟมาเล่นที่โรงเรียนอันจะก่อให้เกิด

อันตราย 
๑๐ ๑.ตักเตือน  ๒.ให้ครูเก็บ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับ
ที ่

ลักษณะพฤติกรรม 
 คะแนน 
   ที่หัก 

การพิจารณาและวิธีปฏิบัติ 

ความผิดขั้นร้ายแรง ตัดคะแนนความประพฤติความผิดละ   ๒๐   คะแนน 
๑ ลักทรัพย์ ยักยอกทรัพย์หรือสมรู้ร่วมคิดในการลักทรัพย์ 

มีเจตนาท าให้ทรัพย์สินของผู้ อ่ืนได้รับความเสียหาย หรือ
ประพฤติตนเป็นอันธพาล การข่มขู่เพ่ือหวังทรัพย์ผู้อ่ืน 

๒๐ ๑.ตักเตือน  
๒.แจ้งผู้ปกครองเชิญมาพบ 

๒ ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ชักชวนให้ผู้อ่ืนร่วมดื่ม  
มีส่วนร่วมในการดื่มหรือมีเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์  
ไว้ในครอบครอง 

๒๐ ๑.ตักเตือน  
๒.แจ้งผู้ปกครองเชิญมาพบ 

๓ ทะเลาะวิวาท / มีส่วนร่วมในการและใช้ก าลังท าร้ายกัน ๒๐ ๑.ตักเตือน 
๒.แจ้งผู้ปกครองเชิญมาพบ 

๔ พกหรือน าอาวุธหรืออุปกรณ์ใดที่เจตนาจะใช้เป็นอาวุธหรือ
ซ่อนเร้นไว้เพ่ือประทุษร้ายผู้อื่น 

๒๐ ๑.ตักเตือน  
๒.แจ้งผู้ปกครองเชิญมาพบ 

๕ เข้าไปในสถานที่ประกอบการที่ไม่เหมาะสมกับสภาพการเป็น
นักเรียน 

๒๐ ๑.ตักเตือน  
๒.แจ้งผู้ปกครองเชิญมาพบ 

๖ ท าอนาจาร หรือการกระท าที่ ไม่สมควรทางเพศอย่างไม่
เหมาะสม ตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 

๒๐ ๑.ตักเตือน  
๒.แจ้งผู้ปกครองเชิญมาพบ 

๗ ใช้เครื่องมือสื่อสารถ่ายภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวผู้อ่ืนแล้วน าไป
เผยแพร่จนท าให้ได้รับความเสียหาย/เครื่องมือสื่อสารทาง
สังคมออนไลน์เผยแพร่ข้อความ 
ข่าวสาร ภาพ คลิปอันจะท าให้ผู้อ่ืนได้รับความเสียหาย 

๒๐ ๑.ตักเตือน  
๒.แจ้งผู้ปกครองเชิญมาพบ 

๘ ท าลายทรัพย์สินอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมของโรงเรียน ๒๐ ๑.ตักเตือน 
๒.แจ้งผู้ปกครองเชิญมาพบ 
๓.ให้ชดใช้ค่าเสียหาย 

๙ แอบอ้างชื่อเสียงของโรงเรียนหรือบุคลากร หรือประพฤติผิด
ซึ่งอาจน าความเสื่อมเสียมาสู่โรงเรียน 

๒๐ ๑.ตักเตือน  
๒.แจ้งผู้ปกครองเชิญมาพบ 

ความผิดขั้นร้ายแรงที่จะต้องได้รับการพิจารณาจากผู้อ านวยการและคณะกรรมการบริหารภายในโรงเรียน 

๑ เสพหรือมีไว้เพ่ือเสพ จ าหน่าย จ่าย แจก หรือรับฝาก 
สารเสพติดร้ายแรง ได้แก่ กัญชา ยาบ้า ฯลฯ 

เชิญผู้ปกครองมาพบ 

๒ ประพฤติตนเพ่ือการค้าประเวณี หรือเป็นธุระจัดหา 
การค้าประเวณ ี

เชิญผู้ปกครองมาพบ 

๓ ประพฤติตนท านองชู้สาวขั้นร้ายแรงหรือสามีภรรยา เชิญผู้ปกครองมาพบ 
๔ กระท าผิดกฎหมายบ้านเมืองอันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ

โรงเรียน 
เชิญผู้ปกครองมาพบ 

 
 
 
 
 



ข้อ ๕การพิจารณาโทษของนักเรียนและผู้รับผิดชอบ 
๑. นักเรียนที่ท าความผิดถูกหักคะแนนความประพฤติไม่ถึง ๓๐  คะแนน  

โทษที่ได้รับคือตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร แจ้งให้ผู้ปกครองทราบ ให้ท ากิจกรรม 
 ปรับพฤติกรรม 
ผู้รับผิดชอบครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับชั้น 

๒. นักเรียนที่ท าความผิดถูกหักคะแนนความประพฤติถึง ๓๐  คะแนน 
โทษที่ได้รับคือเชิญผู้ปกครองมาพบบันทึกรับทราบความผิดให้ท ากิจกรรมปรับพฤติกรรม 
ผู้รับผิดชอบครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับชั้น 

๓. นักเรียนที่ท าความผิดถูกหักคะแนนความประพฤติเกิน ๓๐  คะแนน แต่ไม่ถึง  ๖๐ คะแนน 
โทษที่ได้รับคือ เชิญผู้ปกครองมาพบ บันทึกรับทราบความผิดให้ท ากิจกรรมปรับพฤติกรรม 
ผู้รับผิดชอบ ครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับชั้น  หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

๔. นักเรียนที่ท าความผิดถูกหักคะแนนความประพฤติถึง ๖๐ คะแนน 
โทษที่ได้รับ คือ  เชิญผู้ปกครองมาพบ บันทึกรับทราบความผิดรับรองการท าทัณฑ์บนให้ท า
กิจกรรมปรับพฤติกรรม 
ผู้รับผิดชอบ ครูที่ปรึกษา  หัวหน้าระดับชั้น  หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และรอง
ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

๕. นักเรียนที่ท าความผิดถูกหักคะแนนความประพฤติถึง  ๑๐๐ คะแนนหรือท าผิดเงื่อนไขทัณฑ์บน
หรือความผิดขั้นร้ายแรง 
โทษที่ได้รับ    คือส่งต่อไปแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
ผู้รับผิดชอบผู้อ านวยการและกรรมการบริหารภายในโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 
 

ข้อ ๖การปรับพฤติกรรมโดยการท ากิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์และคืนคะแนน 
เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติให้เกิดความประพฤติดีและได้คะแนนคืนให้กับนักเรียนโรงเรียนจึงได้ก าหนด

กิจกรรมควบคุมการปรับพฤติกรรมโดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ให้นักเรียนท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ โดยการ
ถ่ายภาพการท ากิจกรรมโดยมีครูที่ปรึกษาของนักเรียนที่กระท าความผิดเป็นผู้รับรอง ส่งให้หัวหน้าระดับ
รวบรวมส่งหัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือเพ่ือบันทึกคะแนน การปรับพฤติกรรมดังนี้ 

๖.๑ กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ด้วยการท าความสะอาดสถานที่ต่างๆ จ านวน ๕ วัน 
(ได้คืน ๕ คะแนน) 

๖.๑.๑เก็บขยะรอบๆอาคารเรียน 
๖.๑.๒ เก็บขยะบริเวณสนาม หรือรอบๆโรงเรียน 
๖.๑.๓บริเวณสวนหย่อม 
๖.๑.๔บริเวณห้องกิจการนักเรียน 
๖.๑.๕ห้องสุขา  
๖.๑.๖ ลานกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน 

๖.๒ กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ เกี่ยวกับ ด้านบริการ จ านวน  ๕  ชั่วโมง(ได้คืน ๕ คะแนน) 
๖.๒.๑ ท าหน้าที่ช่วยเหลือดูแลจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน 
๖.๒.๓ ดูแลการจัดเก็บรถจักรยานยนต์เป็นผู้ช่วยครูเวรประจ าวัน 
๖.๒.๔ ช่วยงานประจ าห้องกิจการนักเรียน  ส านักงานต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
 
 



๖.๓ กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ทั่วไป จ านวน ๑๐  ชั่วโมง(ได้คืน ๑๐ คะแนน) 
๖.๓.๑ ปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน 
๖.๓.๒ รดน้ าต้นไม้ 
๖.๓.๓ ดูแลตัดแต่งก่ิงต้นไม้ 
๖.๓.๔ ทาสีรั้วโรงเรียน  หน้าอาคาร  บริเวณลานจอดรถ ฯลฯ 

๖.4 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต จ านวน๒๐  ชั่วโมง(ได้คืน๒๐ คะแนน) 
๖.4.1 บ าเพ็ญประโยชน์ที่ศาสนสถาน 
6.4.2 เข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

 

ข้อ ๗การตัดสินการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๗.๑ ผู้เรียนต้องผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง ๘ ข้ออันได้แก ่

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
2. ซื่อสัตย์สุจริต  
3. มีวินัย 
4. ใฝ่เรียนรู้  
5. อยู่อย่างพอเพียง  
6. มุ่งมั่นในการท างาน  
7. รักความเป็นไทย  
8. มีจิตสาธารณะ 

๗.๒ ถ้าผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อใดข้อหนึ่ง ต้องได้รับการแก้ไข
ซ่อมเสริมพฤติกรรม  ตามที่โรงเรียนก าหนดจนประเมินผลผ่านจึงจะสามารถจบหลักสูตรการศึกษา 

 

ข้อ ๘ให้ผู้อ านวยการและผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
และมีอ านาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับกาปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ ณ วันที่15  เดือนมีนาคมพ.ศ.๒562 
 
 
 
 
 (นางสมร  เผือกเดช) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 
 


