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ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคลำ�ปาง

ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาโทษนักเรียน นักศึกษา
พ.ศ.2555
อาศัยอำ�นาจตามความในข้อ 9 แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียน และนักศึกษา พ.ศ.2548 วิทยาลัย
เทคนิคลำ�ปาง จึงวางระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาลงโทษนักเรียน และนักศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคลำ�ปาง ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาโทษนักเรียน นักศึกษา พ.ศ.2555”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
“กระทำ�ความผิด” หมายความว่า การที่นักเรียนหรือนักศึกษาประพฤติฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษา ระเบียบ
ข้อบังคับของกระทรวงศึกษาธิการ หรือประพฤติฝ่าฝืนระเบียบกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการปกครองนักเรียน นักศึกษา
“ผู้อำ�นวยการวิทยาลัย” หมายความรวมถึง ผู้อำ�นวยการหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าวิทยาลัย หรือผู้รักษาการใน
ตำ�แหน่งดังกล่าว
“หัวหน้างานปกครอง” หมายความว่า ครูที่ทำ�หน้าที่หัวหน้างานปกครองตามระเบียบว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา
“ครูปกครองแผนก” หมายความว่า ครูทท่ี �ำ หน้าทีป่ กครองดูแลความเรียบร้อยของนักเรียน และนักศึกษาในแต่ละแผนกวิชา
“นักเรียน” หมายความว่า ผู้ที่ศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
“นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ที่ศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า
“ผู้ปกครอง” หมายความว่า บิดามารดา หรือบิดาหรือมารดา ซึ่งเป็นผู้ใช้อำ�นาจปกครองหรือผู้ปกครองตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของนักเรียน และให้หมายความรวมถึงบุคคลที่นักเรียนอยู่ด้วยเป็นประจำ�
ข้อ 4 ให้มีคณะกรรมการปกครองนักเรียน นักศึกษาที่ผู้อำ�นวยการวิทยาลัย แต่งตั้งประกอบด้วย
(1) รองผู้อำ�นวยการวิทยาลัยฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นประธานกรรมการ
(2) ครูปกครองแผนก เป็นกรรมการ
(3) หัวหน้างานแนะแนว เป็นกรรมการ
(4) หัวหน้างานปกครอง เป็นกรรมการและเลขานุการ
(5) หัวหน้างานครูที่ปรึกษา เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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ข้อ 5 คณะกรรมการปกครองนักเรียน นักศึกษาอำ�นาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) ดำ�เนินการสืบสวน สอบสวน และรวบรวมพยานหลักฐานกรณีนักเรียน นักศึกษาถูกกล่าวหาว่ากระทำ�ความผิด
(2) พิจารณาเสนอระดับการลงโทษนักเรียน นักศึกษา
(3) เสนอแก้ไข ปรับปรุง ระเบียบหลักเกณฑ์ ว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤติเพื่อพิจารณาการลงโทษนักเรียนและ
นักศึกษา
ข้อ 6 การพิจารณาลงโทษนักเรียน นักศึกษาให้ดำ�เนินการดังนี้
(1) ให้คณะกรรมการจำ�นวนไม่น้อยกว่า 3 คน ดำ�เนินการสืบสวน สอบสวน พยานบุคคล พยานเอกสารที่เกี่ยวข้องตาม
ข้อกล่าวหา
(2) ให้คณะกรรมการแจ้งให้นักเรียน นักศึกษาที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำ�ความผิด มีโอกาสให้การแก้ข้อกล่าวหา และนำ�สืบ
พยานหลักฐาน แก้ข้อกล่าวหาเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนพิจารณาเสนอระดับการลงโทษนักเรียน นักศึกษา
(3) พิจารณาข้อเท็จจริง พยานหลักฐาน สรุปความเห็นระดับการลงโทษต่อผู้อำ�นวยการวิทยาลัย
(4) การประชุมพิจารณาโทษนักเรียน นักศึกษาต้องมีคณะกรรมการทั้งหมด
(5) การพิจารณาลงโทษนักเรียน นักศึกษา ต้องมีการดำ�เนินการสืบสวนสอบสวนของคณะกรรมการปกครองนักเรียน
นักศึกษา ก่อน เว้นแต่นักเรียน นักศึกษาให้การรับสารภาพเป็นหนังสือว่าได้กระทำ�ความผิดตามที่ถูกกล่าวหา
ข้อ 7 โทษที่จะลงโทษแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทำ�ความผิด มี 4 สถาน ดังนี้
(1) ว่ากล่าวตักเตือน
(2) ทำ�ทัณฑ์บน
(3) ตัดคะแนนความประพฤติ
(4) ทำ�กิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ข้อ 8 การลงโทษนักเรียน นักศึกษาให้ลงโทษตามระดับโทษ ดังนี้
(1) การว่ากล่าวตักเตือน ใช้ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษากระทำ�ความผิดไม่ร้ายแรง
(2) การทำ�ทัณฑ์บนใช้ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทำ�ผิดในกรณีดังต่อไปนี้
(ก) ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียนหรือนักศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา พ.ศ.2548
(ข) ทำ�ให้เสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติศักดิ์ของสถานศึกษา
(ค) ฝ่าฝืนระเบียบของสถานศึกษา
(ง) ได้รับโทษว่ากล่าวตักเตือนมาแล้ว แต่ยังไม่เข็ดหลาบ
(จ) ตัดคะแนนความประพฤติ
(ฉ) ทำ�กิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
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ข้อ 9 ผู้มีอำ�นาจสั่งตัดคะแนนความประพฤติ ไดแก่
(1) ครูสั่งตัดคะแนนความประพฤติได้ ครั้งละไม่เกิน 5 คะแนน
(2) รองผู้อำ�นวยการวิทยาลัย, หัวหน้างานปกครองสั่งตัดคะแนนความประพฤติได้ ครั้งละไม่เกิน 10 คะแนน
(3) ผู้อำ�นวยการวิทยาลัย สั่งตัดคะแนนความประพฤติได้ ครั้งละไม่เกิน 30 คะแนน
ข้อ 10 การตัดคะแนนความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา ตามกฎกระทรวง กำ�หนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา
พ.ศ.2548 ให้ตัดคะแนนความประพฤติได้ดังนี้
(1) หนีเรียนหรือออกนอกสถานศึกษา โดยไม่ได้รับอนุญาตในช่วงเวลาเรียน ครั้งละไม่เกิน 5 คะแนน
(2) เล่นการพนัน จัดให้มีการเล่นการพนัน หรือมั่วสุมในวงการพนัน ครั้งละไม่เกิน 20 คะแนน
(3) พกพาอาวุธหรือวัตถุระเบิด ครั้งละไม่เกิน 30 คะแนน
(4) ซือ้ จำ�หน่าย แลกเปลีย่ น เสพสุราหรือเครือ่ งดืม่ ทีม่ แี อลกอฮอล์ สิง่ มึนเมา บุหรี่ หรือยาเสพติดครัง้ ละไม่เกิน 30 คะแนน
(5) เสพยาเสพติดประเภทที่ 1-5 หรือเสพสุรา บุหรี่ ครั้งละไม่เกิน 20 คะแนน
(6) จำ�หน่ายยาเสพติดประเภทที่ 1-5 ครั้งละไม่เกิน 30 คะแนน
(7) ลักทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ ข่มขู่ หรือบังคับขืนใจเพื่อเอาทรัพย์บุคคลอื่น ครั้งละไม่เกิน 30 คะแนน
(8) ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ครั้งละไม่เกิน 20 คะแนน
(9) ก่อเหตุทะเลาะวิวาทโดยใช้อาวุธ หรือในที่สาธารณะสถาน ครั้งละไม่เกิน 30 คะแนน
** ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ทำ�ร้ายร่างกายผู้อื่น เตรียมการหรือกระทำ�การใดๆ อันน่าจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยหรือขัดต่อ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน
(10) แสดงพฤติกรรมชู้สาวซึ่งไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ ครั้งละไม่เกิน 20 คะแนน
(11) เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี ครั้งละไม่เกิน 30 คะแนน
(12) ออกนอกสถานที่พักเวลากลางคืน เพื่อเที่ยวเตร่หรือรวมกลุ่ม อันเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองหรือ
ผู้อื่นๆ ครั้งละไม่เกิน 20 คะแนน
การตัดคะแนนความประพฤติให้รวมตลอดปีการศึกษา เมื่อเริ่มต้นปีการศึกษาใหม่ ให้ยกเลิกคะแนนความประพฤติที่ถูกตัดไว้เดิม
เว้นแต่กรณีถูกทำ�ทัณฑ์บนมาแล้ว
ข้อ 11 นักเรียน นักศึกษาที่กระทำ�ความผิดดังต่อไปนี้ อาจถูกลงโทษทำ�กิจกรรม เพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
(1) ขโมยทรัพย์สินของวิทยาลัย หรือของบุคคลอื่นโดยปรากฏหลักฐานชัดเจน
(2) ความผิดอื่นใดซึ่งคณะกรรมการปกครองนักเรียน นักศึกษาเห็นว่าเป็นความผิดสถานหนัก ไม่ว่าจะเคยถูกลงโทษมา
ก่อนหรือไม่
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(3) ยุยงหรือข่มขู่ให้เกิดความกระด้างกระเดื่องต่อวิทยาลัย หรือชุมนุมประท้วงเรียกร้องสิทธิต่างๆ โดยมิชอบ
(4) เป็นผู้นำ�ในการซ่องสุม ก่อกวนความสงบเรียบร้อย ยกพวกก่อการทะเลาะวิวาท
(5) เจตนาทำ�ร้ายผู้อื่นหรือหมู่คณะด้วยอาวุธ
(6) ประพฤติผิดศีลธรรมอย่างร้ายแรงและทำ�ให้ชื่อเสียงวิทยาลัยเสียหาย
(7) มีสารเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อวัตถุประสงค์การจำ�หน่าย จ่าย แจก ฝิ่น กัญชา ยาบ้า เฮโรอีน หรือสารเสพติดอื่นๆ
(8) ขาดเรียนติดต่อกันมานานเกิน 15 วัน โดยไม่แจ้งเหตุผลให้วิทยาลัยทราบ หรือไม่มีเหตุผล อันสมควร
(9) ฝ่าฝืนระเบียบวิทยาลัย และทำ�ให้ชื่อเสียงวิทยาลัยเสียหายอย่างร้ายแรง
(10) ดูหมิ่น ก้าวร้าว ครู หรือบุคคลอื่น
(11) ผลิต จำ�หน่าย จ่าย แจก สื่อลามกอนาจาร
(12) ถูกตัดคะแนนความประพฤติเกินกว่า 30 คะแนน ใน 1 ภาคเรียน
(13) ถูกตัดคะแนนความประพฤติภาคเรียนละ 30 คะแนน จำ�นวน 2 ภาคเรียน
(14) เคยถูกลงโทษทัณฑ์บนมาแล้ว
(15) ทำ�ลายทรัพย์สินของวิทยาลัยหรือของบุคคลอื่นโดยเจตนา
ข้อ 12 การลงโทษนักเรียน นักศึกษา ทุกระดับโทษ ให้แจ้งนักเรียน นักศึกษาที่ถูกลงโทษทราบ การลงโทษเป็นหนังสือทุกครั้งและ
ให้แจ้งสิทธิ์ในการอุทธรณ์คำ�สั่งลงโทษให้ผู้ถูกลงโทษทราบ ดังนี้
(1) ครู, หัวหน้างานปกครอง, รองผู้อำ�นวยการวิทยาลัย สั่งลงโทษให้อุทธรณ์ต่อผู้อำ�นวยการวิทยาลัย ภายใน 15 วัน
นับแต่ที่ได้รับแจ้งคำ�สั่งลงโทษ
(2) ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยสั่งลงโทษ ให้อุทธรณ์ต่อเลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษาภายใน 15 วัน นับแต่ที่ได้รับแจ้ง
คำ�สั่งลงโทษ
ข้อ 13 การสัง่ ลงโทษนักเรียน นักศึกษา ทุกระดับโทษ ให้บนั ทึกในแฟ้มประวัตปิ ระจำ�ตัวนักเรียน นักศึกษา และให้ด�ำ เนินการดังนี้
(1) การทัณฑ์บนให้ทำ�เป็นหนังสือ และเชิญบิดา มารดา หรือผู้ปกครองมาบันทึกรับทราบความผิดและรับรองการทำ�
ทัณฑ์บน ไว้ด้วย
(2) การตัดคะแนนความประพฤติตั้งแต่ 20 คะแนนขึ้นไปให้เชิญบิดา มารดา หรือผู้ปกครองมารับทราบด้วย
(3) การทำ�กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษา ให้เป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงศึกษากำ�หนด
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ข้อ 14 เกณฑ์การพิจารณาลงโทษ ถือปฏิบัติตามระดับคะแนน ดังนี้
(1) ถูกตัดคะแนนความประพฤติ 5 หรือ 10 คะแนน ให้ว่ากล่าวตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
(2) ถูกตัดคะแนนความประพฤติ 15 คะแนน ทำ�กิจกรรม 60 ชั่วโมง
(3) ถูกตัดคะแนนความประพฤติ 20 คะแนน ทำ�กิจกรรม 90 ชั่วโมง และทำ�ทัณฑ์บน
(4) ถูกตัดคะแนนความประพฤติ 25 คะแนน ทำ�กิจกรรม 120 ชั่วโมง
(5) ถูกตัดคะแนนความประพฤติ 30 คะแนน ทำ�กิจกรรม 150 ชั่วโมง
(6) ถูกตัดคะแนนความประพฤติเกิน 30   คะแนนใน 1 ภาคเรียน ให้ทำ�กิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (โดยปรับ
เปลี่ยนสถานศึกษา)
ข้อ 15 ให้ผู้อำ�นวยการวิทยาลัย เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2555
            (ลงชื่อ)
(นายวิสุทธิ  ชินนาพันธ)
ผูอำ�นวยการวิทยาลัยเทคนิคลำ�ปาง

