
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมุดบันทึกควบคุมความประพฤตินักเรียน 

โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย 

คณะกรรมการควบคุมความประพฤติ 
1. นางสุกัญญา  ปัตเมฆ       ผู้อำนวยการโรงเรียน     ประธานกรรมการ 

2. นางทิภาพร  ตรีหัตถ์        ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน    รองประธาน 

3. นางนงนาจ  ทรายแก้ว                                             กรรมการ 

4. นางสมจิตร  เก่งตรง                                                กรรมการ 

5. นางสุภิญญา  อดุลย์อารยะรังษี                                   กรรมการ 

6. นางสาวพิชยา พัฒนเจริญ                                         กรรมการ 

7. นางสาวสุปรียา  ตรีหัตถ์                                           กรรมการ 

8. นางกมลพร     สุขแก้ว                                            กรรมการ 

9. นางสาวภรณี  คีรีคุ้ม                                               กรรมการ 

10. นายสยุมภู  อ่อนชาติ                                               กรรมการ 

11. นางสาวเปรมฤดี  เอกวัฒ                                          กรรมการ 

12. นายจักราวุธ  มีเกล็ด                                               กรรมการ 

13. ครูเวรประจำวัน                                                     กรรมการ 

14. นางกชชญ   เลิศภูรินท์                           กรรมการและเลขานุการ 

 

ชื่อ................................................................................................ 

ชั้น...................... เลขที่............... 

ปีการศกึษา....................  ครูประจำชั้น  ......................................... 

ปีการศกึษา....................  ครูประจำชั้น  ......................................... 

ปีการศกึษา....................  ครูประจำชั้น  ......................................... 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต 1 
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บันทึกคะแนนควบคุมความประพฤตินักเรียน 
     เมื่อสิ้นปีการศึกษา นักเรียนต้องมีคะแนนเหลือเต็ม 100 คะแนน  จึงถือว่าผ่าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
วัน  เดือน  ปี รายการ 

(ความผิด/กิจกรรมบำเพ็ญ
ประโยชน์) 

คะแนน
ถูกตัด 

คะแนนท่ีได้จาก
การทำกิจกรรม 

คะแนน
คงเหลือ 

ลงช่ือครูผู้
บันทึก 

 คะแนนคงเหลือ - - 100  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ลงชื่อ..................................      ลงชื่อ                                 ลงชื่อ.................................... 

(...........................................)           ( นางสุกัญญา ปัตเมฆ )      (.........................................) 

           ครูประจ ำชัน้                                 ผู้อำนวยการโรงเรียน                  ผู้ปกครอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความประพฤติทั่วไป 
    ด้วยงานปกครองโรงเรยีนบ้านบางสะพานน้อย  ได้วางแนวทาง 

ความประพฤติทั่วไปสำหรบันักเรียนไว้ดังน้ี 

   “ นักเรียนโรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย  ต้องมีมารยาทที่ดีเพ่ือ
เป็นศรีแก่วงศ์ตระกูล โรงเรียน และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่บุคคลทั่วไป  
ตามแนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมกนัระหว่างครกูบั
นักเรียน ” ดังต่อไปนี ้

1. นักเรียนต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบที่ถูกต้องตามข้อกำหนดของ
โรงเรียน 

2. นักเรียนต้องเป็นผู้มีวินัย  คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดี 
ปฏิบัติตามกฎหมายและรู้จักคุณค่าของประเพณีและวัฒนธรรม
ไทย 

3. นักเร ียนต้องให้ความเคารพ ศรัทธา เชื ่อฟัง บิดา มารดา 
ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ 

4. นักเรียนต้องประพฤติตนให้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ เพศ วัย 
และมีความสุภาพอ่อนโยน ทั้งกาย วาจา และใจ 

5. นักเรียนต้องมาโรงเรียนให้ทันเวลา ไม่ขาดเรียน  ไม่หนีโรงเรียน 

และมาเรียนให้ตรงต่อเวลา 

6. นักเรียนต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียนจนจบหลักสูตร 
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ที่ 
พฤติกรรมที่ไม่พึงปฏิบตั ิ

( เกณฑ์คะแนน ) 

การลงโทษ 
ตัด

คะแนน 
ว่ากล่าว 

ทำ
กิจกรรม 

เชิญ
ผู้ปกครอง 

22 พกพาอาวุธเข้ามาในโรงเรียน ( 30 )     
23 เล่นการพนนัในโรงเรียน ( 30 )     
24 ตั้งกลุ่มรุมทำร้ายกนัในสถาบัน (40)     
25 ทำร้ายผู้อืน่ด้วยอาวุธจนได้รับบาด     
 เจ็บและทรัพย์สนิเสียหาย (50)     

26 ประพฤติตนหรือมีพฤติกรรมในทาง     
 ชู้สาว (50)     

27 พูดจาทา้ทาย หยาบคาย แสดงกิริยา     
 ที่ไม่เหมาะสมต่อครู-อาจารย์ หรือ     
 บุคคลที่ควรเคารพ (60)     

28 เสพยาบา้ ฝิน่ เฮโรอีน หรือสารเสพ     
 ติดร้ายแรง (60)     

29 เล่นการพนนัหรือเสพสารเสพตดิจน     
 ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจบักุม (70)     

30 มีคดีอาญาจนถูกฟ้องศาล (80)     
31 ทำร้ายร่างกายครู-อาจารย์ และผู้มี     
 พระคุณ (90) 

32 ฝ่าฝนืระเบียบ ข้อบังคับอ่ืนๆที่ไม่ระบุ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการฝ่ายปกครอง 
 ไว้  

7. นักเรียนต้องไม่สูบบุหรี่  ไม่ดื่มสุราและของมึนเมา ไม่เสพยาเสพ
ติดและสารเสพติดทุกชนิด ไม่เล่นการพนันทุกชนิดทั้งต่อหน้า
และลับหลังทั้งในและนอกโรงเรียน 

8. นักเรียนต้องมีความซื่อสัตย์ รู้รักสามัคคี  ไม่ก่อเหตุทะเลาะวิวาท 
หรือรวมกลุ ่มกันสร้างความเสื ่อมเสียต่อตนเอง  ผู ้อ ื ่นและ
ส่วนรวม 

9. นักเรียนต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันในการดูแลรักษาความ
สะอาดเรียบร้อยของห้องเรียน อาคาร สถานที่ บริเวณทั่วไป และ
สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้สะอาด เรียบร้อย ปลอดภัย ร่ม
รื่น สวยงาม น่าอยู่น่าชม 

10. นักเรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ 

11. นักเรียนต้องรักษาทรัพย์สินของตนเอง และช่วยกันรักษาสมบัติ
ของโรงเรียนหรือของส่วนรวม 

12. นักเรียนต้องไม่เข้าไปในสถานที่อันไม่สมควรแก่วัยของนักเรียน 

13. นักเรียนต้องไม่เกี่ยวข้องกับสื่อลามกอนาจาร และไม่ประพฤติ
ปฏิบัติตนให้เสื่อมเสียในเรื่องชู้สาว 

14. นักเรียนต้องช่วยกันสร้างและรักษาชื ่อเสียงเกียรติคุณของ
โรงเรียน 
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      เพื่อเปน็การส่งเสริมใหน้ักเรียนประพฤติปฏิบตัิตนในทางทีถู่กที่ควร  รูจ้ักระงับยับ 

ยั้งใจในการที่จะประพฤตมิิชอบ  อีกทั้งชว่ยเสรมิสร้างเกยีรติคุณของสถาบนั จงึมี 

ระเบียบว่าดว้ยการควบคุมความประพฤตนิักเรียนไว้ เพ่ือเป็นแนวทางในการยดึถอื 

ปฏิบัต ิดังนี ้

ที่ 
พฤติกรรมที่ไม่พึงปฏิบตั ิ

( เกณฑ์คะแนน ) 

การลงโทษ 
ตัด

คะแนน 
ว่ากล่าว 

ทำ
กิจกรรม 

เชิญ
ผู้ปกครอง 

1 แต่งกายไม่ถูกต้องตามระเบียบทั้งในและ     
 นอกสถานศึกษา ( 5 )     
2 มาโรงเรียนสายเกิน 2 ครั้ง โดยมีเหตุผล     
 ไม่สมควร( 5 )     
3 หลีกเลี่ยงการเข้าแถว ( 5 )     
4 หนีโรงเรยีน หนีคาบเรียน เข้าห้องเรียน     
 ช้า และขาดเรียนโดยไม่ส่งใบลา ( 5 )     
5 ทิ้งขยะ สิ่งของ วัสดุ ในที่สาธารณะ     
6 ไม่รักษาความสงบเรียบร้อยในห้องเรียน     
 ห้องประชุม บนอาคารเรียนและความ     
 มีระเบยีบในการเข้าแถว ( 5 )     
7 ใช้วาจาไม่สภุาพกับเพื่อนนักเรยีน ( 5 )     
8 ไม่ส่งงาน/และ/หรือ/การบา้นเกิน 2      
 ครั้ง โดยไม่มเีหตผุลอันควร ( 5 )     

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดคะแนน ระเบียบว่าด้วยการคุมความประพฤตินักเรียน 
1. ครู – อาจารย์ ต้องตั้งอยู่ในความยุติธรรม เมตตาธรรม 

ให้ความรัก ความปรารถนาดีต่อนักเรียนทุกคนก่อน

พิจารณาความประพฤติ 

2. คะแนนความประพฤติประจำตัวนักเรียนแต่ละคน เริ่ม

ตั้งแต่ปีการศึกษาใหม่ หรือนักเรียนเข้าใหม่ โดยกำหนดไว้

คนละ 100 คะแนน 

3. หากนักเร ียนถูกต ัดคะแนนเก ิน 50 คะแนน ต้องนำ

ผู้ปกครองมารับทราบการทำทัณฑ์บนของนักเรียน 

4. นักเรียนคนใดที่ถูกทำทัณฑ์บนไว้แล้ว เมื่อถูกตัดคะแนน

ความประพฤติอีก ต้องนำผู้ปกครองมาอีกครั ้งเพื ่อมา

รับทราบการทำทัณฑ์บนคร้ังล่าสุด 

5. นักเรียนคนใดถูกตัดคะแนนถึง 100 คะแนน  นักเรียนคน

นั้นจะต้องนำผู้ปกครองมาพบคณะกรรมการดูแลความ

ประพฤติ เพื่อร่วมพิจารณาดำเนินการตามมาตรการที่

เหมาะสมต่อไป 
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ที ่
พฤติกรรมท่ีไม่พึงปฏิบัติ 

( เกณฑ์คะแนน ) 

การลงโทษ 

ตัดคะแนน ว่ากล่าว 
ทำ

กิจกรรม 
เชิญ

ผู้ปกครอง 
9 ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร เดินไม่เป็น     
 ระเบียบ ขี่จักรยาน-จักรยานยนต์เข้า     
 มาในโรงเรียนในเวลาราชการ ( 5 )     

10 ไม่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมของ     
 โรงเรียน ( 10 )     

11 แกล้งผู้อื่นให้ได้รับบาดเจ็บ หรือได้     
 รับความเสียหายท้ังร่างกายและ     
 ทรัพย์สิน ( 10 )     

12 ปลอมแปลงเอกสารหรือปลอมลาย     
 มือชื่อ ( 10 )     

13 ออกเท่ียวในเวลากลางคืน หลังจาก      
 20.00 น. เว้นแต่ไปกับผู้ปกครอง (15)     

14 นำหนังสือ รูปภาพ/และ/หรือสื่อ     
 ลามกอนาจารเข้ามาในโรงเรียน (15 )     

15 ขีดเขียนข้อความท่ีไม่สมควรลงบน     
 โต๊ะ เก้าอี้ อาคารเรียนหรือสื่อการ      
 เรียนต่างๆ ( 15 )     

16 ก่อเรื่องทะเลาะวิวาท ท้ังวาจาและ     
 กำลัง โดยการชก ต่อย ตบ ตี ( 20 )     

17 ลักขโมย  ( 20 )     
18 สูบ สูดหรือดมสิ่งเสพติดให้โทษทุก     
 ชนิด ( 30 )     

19 เสพหรือครอบครองเครื่องดื่มของมึน     
 เมาทุกชนิด  ( 30 )     

20 ทำลายทรัพย์สินของผู้อื่น ของโรง     
 เรียน หรือทรัพย์สินส่วนรวม ( 30 )     

21 เข้าไปในสถานท่ีไม่สมควร เช่น บ่อน     

 พนัน ร้านจำหน่ายของมึนเมาฯลฯ
(30) 

    

     นักเรียนที่ไม่สามารถมาโรงเรียนได้ ด้วยมีกิจธุระหรือ 

เจ็บป่วย จะต้องเขียนใบลาเพื่อยื่นต่อครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษาให้ทราบ 

และในใบลานั้นต้องมีการลงลายมือชื่อของผู้ปกครองรับรองมาด้วย     

ในกรณีลาป่วยให้มีใบลาย้อนหลังพร้อมผู้ปครองเซ็นรับรอง และ 

        ให้มีใบรับรองแพทย์กรณีลาป่วยติดต่อกันเกิน 3 วัน 

 

การออกนอกบริเวณโรงเรียน 

     เมื่อนักเรียนเข้ามาในบริเวณโรงเรียนแล้ว ไม่สามารถออกนอกบริเวณ 

โรงเรียนก่อนเวลาเลิกเรียนได้ หากมีเหตุจำเป็นที่จะต้องออกนอกบริเวณ

โรงเรียน ต้องมีผู้ปกครองมารับโดยต้องกรอกความต้องการลงในแบบฟอร์ม

ของโรงเรียน แล้วนักเรียนนำแบบฟอร์มนั้นมาเสนอครูประจำชั้น/และ/หรือ 

      ครูประจำวิชาเพ่ือลงชื่อ แล้วนำไปขอรับอนุญาตออกนอกบริเวณ 

             โรงเรียนจากครูเวรประจำวัน 

การลาป่วย  ลากิจ หรอืขาดเรียน 

https://krukanidta.wordpress.com/clip-art/12%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89/frame-026/
https://krukanidta.wordpress.com/clip-art/12%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89/frame-026/

