
 

 

 

แบบบนัทกึการตัดคะแนนพฤติกรรมของนักเรยีน นักศกึษา 
วทิยาลยัสารพดัชา่งตราด 

 วันที่...........เดือน.......................................พ.ศ............... 

ชื่อ-นามสกุล...................................................................ชั้น........./.........เลขที่.............เลขประจ าตั ว.................... 

ครูที่ปรึกษา 1................................................................. 2...................... ............................................................. 

กลุม่พฤตกิรรมที ่1 (ตดั 5 คะแนน) กลุม่พฤตกิรรมที ่1 (ตดั 10 คะแนน) 

 1. ทรงผมผิดระเบียบ หนวดเครายาว 
 2. เจาะหู ใส่เครื่องต่างหู สักลายผิดหนัง 
 3. เสื้อฝึกงานไม่มีตราแผนก หรือ ไม่ปักช่ือภาษาไทย 
 4. กางเกงผิดระเบียบ 
 5. ไม่มีเข็มขัดของวิทยาลัย 
 6. รองเท้า ถุงเท้าผิดระเบียบ 
 7. เหยียบส้นรองเท้า 
 8. ไม่แสดงบัตรประจ าตัวนักเรียน นักศึกษา 
 9. ไม่สวมหมวกกันน็อค ขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ 

 

 1. ให้เพื่อนยืมเสื้อตราแผนก หรือ ใช้เสื้อผู้อื่นสวมใส่ 
 2. มาสาย หนีเรียน ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าร่วมกิจกรรมหน้า
เสาธง 
 3. มีอุปกรณ์เล่นการพนันไว้ในครอบครอง 
 4. สื่อสารใช้งานโทรศัพท์ สังคมออนไลน์ขณะเรียนใน
ห้องเรียน หรือ ห้องสมุด 
 5. ขาดวัฒนธรรมอันดีในการรักษาความสะอาด ความ
สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อยของวิทยาลัย 
 6. พาเพื่อนที่แต่งกายไม่สุภาพเข้ามาในบริเวณวิทยาลัย 
 7. แสดงกิริยาวาจามารยาทไม่สุภาพต่อครูผู้สอน บุคลากร
ทางการศึ กษา นั กเรี ยน นักศึ กษาร่ วมสถาบัน และ
บุคคลภายนอก 
 8. ขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์ ภายในวิทยาลัย หรือ 
ประพฤติผิดกฎจราจรของวิทยาลัย 
 9. แต่งเครื่องแบบชุดนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัย เข้าร้าน
เกมส์ ร้านสักลายและร้านจ าหน่ายสุรา 
 10. ขัดค าสั่งที่ชอบของครูผู้สอนที่ชอบตามกฎหมาย 
 11. ท าผิดระเบียบการลา การใช้โรงอาหาร การใช้เครื่องจักร 
โรงฝึกงาน ห้องสมุด ห้องโสตทัศนศึกษาและห้องสุขา 
 12. จอดรถในที่ห้ามจอด ภายนอกโดยรอบวิทยาลัย 
 13. จับกลุ่มมั่วสุ่มในบริเวณโรงจอดรถ หรือ นอกวิทยาลัย 

ฑ) จับกลุ่มมั่วสุ่ม… 



กลุม่พฤตกิรรมที ่3 (ตดั 15 คะแนน) กลุม่พฤตกิรรมที ่4 (ตดั 20 คะแนน) 
 1. เข้าไปในสถานที่ท่ีไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน นักศกึษา 
หรือ ในที่วิทยาลัยสั่งห้าม 
 2. เจตนาอ าพราง ปกปิด แจ้งเท็จ ช่วยเหลือบุคคล
ผู้กระท าผิด  
 3. ร่วมอยู่ในกลุ่มทะเลาะวิวาท ทั้งในและนอกวิทยาลัย 
 4. ร่วมอยู่ในกลุ่มเล่นการพนันทั้งภายในและภายนอก
วิทยาลัย 
 5. ประพฤติขาดมารยาทอันดีงาม ไม่สมเกียรติและ
ศักดิ์ศรีของวิทยาลัย 
 6. ท าให้เกิดรอยเปรอะเปื้อน หรือ ขีดเขียนแผ่นพื้น
ทรัพย์สินของราชการ 
 7. แอบอ้างปิดบังตนเอง โยนความผิดให้ผู้อื่นหรือองค์กร
อื่นได้รับความเสียหาย 
 8. ความผิดอื่นๆ ตามที่วิทยาลัยเห็นสมควร  

 

 1. ลบหลู่ครูผู้สอน 
 2. ฝ่าฝืน ขัดแย้ง ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของวิทยาลัย หรือ
ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับสภาพของการเป็นนักเรียน 
นักศึกษา 
 3. ประพฤติตนในท านองชู้สาว หรือเกี่ยวข้องค้าประเวณี อัน
จ าท าให้เป็นที่เสียช่ือเสียงแก่วิทยาลัย  
 4. ยินยอมให้บุคคลอื่นใช้เครื่องแบบหรือชุดฝึกงานของ
ตนเองไปในทางไม่ชอบ 
 5. แอบอ้างเอาช่ือวิทยาลัยไปด าเนินการโดยไม่ได้รับ
อนุญาตจนเกิดความเสียหาย 
 6. สูบบุหรี่ในขณะสวมใส่ชุดนักเรียน นักศึกษา ทั้งภายใน
บริเวณวิทยาลัยและภายนอกวิทยาลัย 
 7. เสพสุราหรือยาเสพติดของมึนเมา สารเสพติด  ให้โทษ 
ทั้งภายในบริเวณวิทยาลัยและภายนอกวิทยาลัย 
 8. เล่นการพนัน ทั้งภายในบริเวณวิทยาลัยแลภายนอก
วิทยาลัย 
 9. รวมกลุ่มหยุดเรียนหรือก่อความไม่สงบ ให้เกิดขึ้นทั้ง
ภายในบริเวณวิทยาลัยและภายนอกวิทยาลัย 
 10. ก่อเหตุทะเลาะวิวาทโดยไม่ใช้อาวุธ เป็นเหตุให้ผู้อื่น
ได้รับบาดเจ็บ 

 
กลุม่พฤตกิรรมที ่5 (ตดั 20 คะแนน) 

 1. เสพสุรา หรือของมึนเมา ทั้งภายในบริเวณวิทยาลัย
และภายนอกวิทยาลัย จมอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถควบคุม
ตัวเองได้ ท าให้เสื่อมเสียเกียรติและศักดิ์ศรีของวิทยาลัย หรือ 
ก่อความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น 
 2. บังคับ ขู่เข็ญ ยุยง ส่งเสริม หรือชักชวนเพื่อนนักเรียน 
นักศึกษาความไม่สงบ 
 3. บังคับ ขู่เข็ญ กล่าวค าอาฆาต ให้เพื่อนนักเรียน 
นักศึกษาการกระท าการใดๆ      โดยเพื่อนนักเรียน นักศึกษา
ไม่ได้สมัครใจ 
 4. ท าลายทรัพย์สินของวิทยาลัยโดยเจตนาท าให้เกิด
ความเสียหายอย่างร้ายแรง 
 5. ก่อความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น หรือการกระท าการ
ก่อให้เกิดความแตกสามัคคี 
 6. ก่อเหตุทะเลาะวิวาทโดยอาวุธ กับเพื่อนนักเรียน 
นักศึกษา หรือบุคคลอื่นทั้งภายในบริเวณวิทยาลัยและ
ภายนอกวิทยาลัย 

   
  

 7. ท าร้ายบุคคลอื่น หรือกระท าตนเป็นอันธพาล ขาด
คุณธรรมและมนุษยธรรม 
 8. ใช้อาวุธท าร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ได้รับ
บาดเจ็บรุนแรง 
 9. ตรวจพบสารเสพติดในร่างกาย และไม่เข้าขบวนการ
ควบคุมดูแลรักษา 
 10. มีสารเสพติด หรือของต้องห้ามที่ผิดกฎหมายทุกชนิดไว้
ในครอบครองเพื่อการจ าหน่าย 
 11. ขโมยทรัพย์สินของวิทยาลัยหรือผู้อื่น และปรากฏ
หลักฐานชัดเจน 
 12. แอบอ้าง จ้างวาน เจตนาปลอมแปลงเอกสารหรือจา้ง
วานบุคคลอื่นให้กระท าการใด       ทีถ่ือเป็นเจตนาไม่บริสุทธิ์ 
 13. ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จในการขอรับทุนการศึกษา หรือ
ขอรับการสนับสนุนของทางราชการ เอกชน หรือหน่วยงานที่
วิทยาลัยเกี่ยวข้อง 
 14. การกระท าใดๆ ที่เป็นการขัดแย้งต่อการปกครอง
ระบบประชาธิปไตย 
 15. ผลิต หรือร่วมอยู่ในกลุ่มผลิตอาวุธหรือวัตถุระเบิดขึ้น
ในวิทยาลัย 



 

เกณฑ์การพจิารณาลงโทษ เพือ่ท ากจิกรรมปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม ถอืตามระดบัคะแนน 
(1) ถูกตัดคะแนนความประพฤติ 5 คะแนน ให้ท ากิจกรรม 5 ช่ัวโมง  
(2) ถูกตัดคะแนนความประพฤติ 10 คะแนน ให้ท ากิจกรรม 10 ช่ัวโมง 

(3) ถูกตัดคะแนนความประพฤติ 15 คะแนน ให้ท ากิจกรรม 60 ช่ัวโมง 

(4) ถูกตัดคะแนนความประพฤติ 20 คะแนน ให้ท ากิจกรรม 90 ช่ัวโมง 

(5) ถูกตัดคะแนนความประพฤติ 25 คะแนน ให้ท ากิจกรรม 120 ช่ัวโมง 

(6) ถูกตัดคะแนนความประพฤติ 30 คะแนน ให้ท ากิจกรรม 150 ช่ัวโมง 

(7) ถูกตัดคะแนนความประพฤติเกิน 30 คะแนนใน 1 ภาคเรียน ให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยการเปลี่ยนสถานศึกษา  
 

ความผิดอื่นๆ .................................................................................. (ตัดคะแนน..............คะแนน) 

ลงช่ือ ........................................................................................... 

นักเรียน นักศึกษาผู้ถูกตัดคะแนน 

ลงช่ือ ......................................................................ครูที่ปรึกษา 

       (........................................................................) 

ลงช่ือ ...................................................................ครูผู้ตัดคะแนน 

       (........................................................................) 

ลงช่ือ ..........................................................หัวหน้างานปกครอง 

       (........................................................................) 

 


