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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
วาดวยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๓
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการลงโทษนักเรียนหรือ
นักศึกษา พ.ศ. ๒๕๑๕ เสียใหมใหเหมาะสม
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕ วรรคสาม แหงประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๑๓๒ ลงวันที่
๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕ กระทรวงศึกษาธิการจึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เ รียกว า “ระเบี ยบกระทรวงศึ กษาธิก ารวา ดวยการลงโทษนั กเรี ยนหรื อ
นักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๓”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก
๓.๑ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๑๕
๓.๒ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๒๒
บรรดาระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัด
หรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“หัวหนาสถานศึกษา” หมายความวา ครูใหญ อาจารยใหญ ผูอํานวยการ หรือหัวหนาของโรงเรียน
หรือสถานศึกษาของนักเรียนหรือนักศึกษา นั้น
“การลงโทษ” หมายความวา การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาที่ประพฤติผิดหรือฝาฝน
ระเบียบขอบังคับของสถานศึกษา หรือของกระทรวงศึกษาธิการหรือฝาฝนกฎกระทรวงออกตามความใน
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๓๒ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕ โดยมีความมุงหมายเพื่อสั่งสอน
ใหมีความประพฤติดีหรือเพื่อใหเข็ดหลาบ
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“การกระทําผิด” หมายความวา การที่นักเรียนหรือนักศึกษาประพฤติผิดหรือฝาฝนระเบียบ
ขอบังคับของสถานศึกษาหรือของกระทรวงศึกษาธิการหรือกฎกระทรวงออกตามความในประกาศของ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๓๒ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕
“ทํากิจกรรม” หมายความวา การใหนักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทําผิดทํากิจกรรมหรือบําเพ็ญตน
ใหเปนประโยชนตอตนเอง สถานศึกษาหรือสังคม
ขอ ๕ โทษที่จะลงโทษแกนักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทําผิดมี ๕ สถาน ดังนี้
๕.๑ วากลาวตักเตือน
๕.๒ ทํากิจกรรม
๕.๓ ทําทัณฑบน
๕.๔ พักการเรียน
๕.๕ ใหออก
ขอ ๖ ใหสถานศึกษาที่จัดการศึกษาดังตอไปนี้พิจารณาลงโทษแกนักเรียนหรือนักศึกษา
๖.๑ ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนตน สําหรับโทษวากลาวตักเตือน
ทํากิจกรรม และทําทัณฑบน
๖.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญและสายอาชีพ สําหรับโทษวากลาวตักเตือน
ทํากิจกรรม ทําทัณฑบน และพักการเรียน
๖.๓ ระดับอุดมศึกษาต่ํากวาระดับปริญญาตรี สําหรับโทษทุกสถาน
ทั้งนี้ สําหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในรูปแบบนอกระบบโรงเรียนหรือเฉพาะทางหรือมีกฎหมาย
จัดการศึกษาเปนของตนเอง การจะลงโทษอยางใด ดวยวิธีใดใหเปนไปตามที่สถานศึกษานั้นกําหนด
ขอ ๗ การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาผูลงโทษจะลงโทษไดจะตองปรากฏขอเท็จจริงชัดแจง
วาผูนั้น ไดกระทําผิดและสมควรถูกลงโทษ
การลงโทษตามขอ ๕.๒ ขอ ๕.๓ และ ๕.๔ และขอ ๕.๕ กอนลงโทษใหผูเกี่ยวของเสนอ
ความเห็นพรอมกับเหตุผลประกอบเสนอตอหัวหนาสถานศึกษา เมื่อไดรับอนุญาตแลว จึงใหลงโทษได
ขอ ๘ การวากลาวตักเตือน ใชสําหรับนักเรียนหรือนักศึกษาที่ไดกระทําความผิดไมรายแรง
และในเมื่อหัวหนาสถานศึกษาหรือครู อาจารย ที่หัวหนาสถานศึกษามอบหมายเห็นวาเหมาะสมและจะไดผลดี
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ขอ ๙ การทํ า กิ จ กรรม ใช สํ า หรั บ กรณี ที่ นั ก เรี ย นหรื อ นั ก ศึ ก ษากระทํ า ผิ ด ระเบี ย บวิ นั ย
ของสถานศึกษาหรือศีลธรรมอันดี หรือเปนตัวอยางที่ไมดีใหนักเรียนหรือนักศึกษาอื่นประพฤติปฏิบัติตาม
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สถานศึกษากําหนด
ขอ ๑๐ การทํ า ทั ณ ฑ บ น ให หั ว หน า สถานศึ ก ษาพิ จ ารณาลงโทษนั ก เรี ย นหรื อ นั ก ศึ ก ษา
ที่ประพฤติตนไมสมควรแกสภาพนักเรียนหรือนักศึกษาตามกฎกระทรวง ออกตามความในประกาศ
ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๓๒ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ในกรณีที่ทําใหเสื่อมเสียชื่อเสียง
เกียรติศักดิ์ของสถานศึกษา หรือฝาฝนระเบียบขอบังคับของสถานศึกษาอยางรายแรง หรือไดรับโทษ
อยางอื่นแลวแตยังไมเข็ดหลาบ ใหทําทัณฑบนไวเปนหลักฐานและเชิญบิดามารดาหรือผูปกครองมาบันทึก
รับทราบความผิดและรับรองการทําทัณฑบนไวดวย
ขอ ๑๑ การสั่งพักการเรียน ใหหัวหนาสถานศึกษาพิจารณาลงโทษสั่งพักการเรียนในกรณี
ตอไปนี้
๑๑.๑ นักเรียนหรือนักศึกษาที่ประพฤติตนไมสมควรแกสภาพนักเรียนหรือนักศึกษา
ตามกฎกระทรวงออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๓๒ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ.
๒๕๑๕ ในกรณีที่ทําใหเสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติศักดิ์ของสถานศึกษา หรือฝาฝนระเบียบขอ บังคับ
ของสถานศึกษาอยางรายแรง หรือเคยถูกลงโทษใหทําทัณฑบนมาแลวแตไมเข็ดหลาบ
๑๑.๒ นักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งฝาฝนระเบียบกระทรวงศึกษาธิการที่ระบุไว ใหสั่งพัก
การเรียน
การลงโทษสั่งพักการเรียน จะสั่งพักการเรียนไดครั้งหนึ่งไมเกินเจ็ดวัน หรือจนกวาความผิดนั้น
จะไดรับการแกไขใหถูกตองแลว ถาสั่งพักการเรียนเกินเจ็ดวัน กรณีโรงเรียนรัฐบาลที่ตั้งอยูในสวนกลาง
ใหขออนุมัติอธิบดีกรมเจาสังกัด สวนโรงเรียนที่ตั้งอยูในภูมิภาคใหขออนุมัติอ ธิบดีหรือ ผูที่อ ธิบดี
มอบหมาย กรณีโรงเรียนเอกชนที่ตั้งอยูในสวนกลางใหขออนุมัติเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
เอกชน สวนโรงเรียนเอกชนที่ตั้งอยูในภูมิภาคใหขออนุมัติผูวาราชการจังหวัด เมื่อสั่งพักการเรียนแลว
ใหแจงใหบดิ ามารดาหรือผูปกครองนักเรียนทราบเปนลายลักษณอักษร
ขอ ๑๒ การใหออก นักเรียนหรือนักศึกษาคนใดประพฤติตนไมสมควรแกสภาพนักเรียนหรือ
นักศึกษาตามกฎกระทรวง ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติฉบั บที่ ๑๓๒ ลงวัน ที่ ๒๒
เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕ หรือฝาฝนระเบียบขอบังคับของสถานศึกษาหรือประพฤติผิดศีลธรรม จนเปนที่
เห็นไดวาถาใหอยูในสถานศึกษาตอไป จะทําใหเสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของสถานศึกษาหรือ
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จะเปนเหตุใหระเบียบวินัยหรือศีลธรรมอันดีของนักเรียนหรือนักศึกษาอื่นพลอยเสื่อมเสีย ใหหัวหนา
สถานศึกษาเชิญบิดามารดาหรือผูปกครองมารับทราบเหตุผล แลวใหนักเรียนหรือนักศึกษาผูนั้นออกไป
ในกรณีนี้ใหสถานศึกษาออกหลักฐานแสดงผลการเรียนใหนักเรียนหรือนักศึกษาคนนั้น
ขอ ๑๓ หามลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาดวยวิธีรุนแรง หรือแบบกลั่นแกลงหรือลงโทษ
ดวยความโกรธ หรือดวยความพยาบาท หรือลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาที่กําลังเจ็บปวย หรือกําลังมีปญหา
กระทบกระเทือนใจอยางแรง และใหคํานึงถึงอายุของนักเรียนหรือนักศึกษาดวย
การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาใหเปนไปเพื่อวากลาวสั่งสอน โดยเจตนาที่จะแกนิสัยและ
ความประพฤติไมดีของนักเรียนหรือนักศึกษาใหรูสํานึกในความผิด ละเวนการประพฤติชั่วและกลับ
ประพฤติตนในทางที่ดีตอไป
ขอ ๑๔ การลงโทษนักเรียนหรือ นักศึกษาทุกครั้ง ใหโรงเรียนหรือสถานศึกษาบันทึกไว
เปนหลักฐานในสมุดหมายเหตุรายวันของสถานศึกษานั้น และใหแจงบิดามารดาหรือผูปกครองทราบ
เปนหนังสือดวยทุกครั้ง
ขอ ๑๕ ใหกรมหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเปนกรมวางระเบียบวาดวยการ
ตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนหรือนักศึกษาในสถานศึกษาในสังกัดไดตามที่เห็นสมควร
สําหรับสถานศึกษาที่มีระเบียบวาดวยการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนหรือนักศึกษาอยูแ ลว
จะใชระเบียบนั้นตอไปก็ได
ขอ ๑๖ ใหปลัดกระทรวงศึกษาธิการรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ และใหมีอํา นาจ
ตีความและวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๓
สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ

