ระเบียบโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย
วาดวยการอภิบาลนักเรียน
พุทธศักราช 2561
...............................................
โดยเปนการสมควรใหออกระเบียบโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย วาดวยการอภิบาลนักเรียน พุทธศักราช 2561
ขึ้น เพื่อใหสอดคลองกับ พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พุทธศักราช 2546 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการ
ลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พุทธศักราช 2548 และความในขอ 21.1 แหงตราสารจัดตั้งโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย
พุทธศักราช 2553 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) ประกอบมติคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 19 เมษายน พุทธศักราช 2561
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย จึงออกระเบียบขึ้นไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้ชื่อวา “ระเบียบโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย วาดวยการอภิบาลนักเรียน พุทธศักราช
2561”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหมีผลบังคับใช นับถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบและแนวทางปฏิบัติในคูมือนักเรียนโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัยทุกฉบับที่มีอยูกอน
ระเบียบนี้ ขอความใน ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หรือเอกสารอื่นใด ที่มีขอความขัดแยงกับระเบียบนี้ ใหใชขอความ
ในระเบียบนี้
ขอ 4 ในระเบียบนี้
“โรงเรียน” หมายความวา “โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย”
“ผูอํานวยการ” หมายความวา “ผูอํานวยการโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย”
“ครู” หมายความวา “ครูโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย”
“บุคลากรทางการศึกษา” หมายความวา “บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย”
“นักเรียน” หมายความวา “นักเรียนโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย”
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“ผูปกครอง” หมายความวา “บิดามารดา ผูใชอํ านาจปกครอง ตามประมวลกฎหมายแพงและ
พานิช รวมทั้งบุคคลซึ่งรับนักเรียนไวในความปกครอง แทนบิดามารดา ”
“คณะกรรมการบริหาร” หมายความวา “คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย”
ขอ 5 ในระเบียบนี้ใหใชบังคับแก ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน
ขอ 6 ใหผู อํา นวยการเปนผู รัก ษาการตามระเบี ยบนี้ และใหมีอํานาจ แตงตั้ ง บุค คล คณะบุ คคลออก
ประกาศ คําสั่ง ขอกําหนด แนวทางปฏิบัติ รวมทั้งการตีความปIญหาที่เกิดขึ้น เพื่อใหการปฏิบัติตามระเบียบนี้เปนไป
ดวยความเรียบรอย
หมวดที่ 1
คณะกรรมการอภิบาลนักเรียน
ขอ 7 ใหมีคณะกรรมการอภิบาลนักเรียน ประกอบไปดวย
(1) หัวหนาฝKายกิจการนักเรียน เปนประธานกรรมการ
(2) ผู ชวยฝK า ยกิ จ การนั ก เรี ย น หั วหนาระดั บ ชั้ น หั ว หนางานกี ฬ า หั วหนางานลู ก เสื อ -เนตรนารี แ ละ
นักศึกษาวิชาทหาร หัวหนางานแนะแนว และหัวหนางานอภิบาล เปนกรรมการ
(3) นักกฎหมาย เจาหนาที่ตํารวจ ผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู และผูแทนบุคลากรทางการศึกษา
(4) งานธุรการและสารสนเทศฝKายกิจการนักเรียน เปนกรรมการและเลขานุการ
หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการอภิบาลนักเรียนตาม (3) ใหเปนไปตามที่ผูอํานวยการ
เปนผูกําหนด
ขอ 8 ใหคณะกรรมการอภิบาลนักเรียน ตาม ขอ 7 มีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 1 ปP ในกรณีที่กรรมการ
อภิบาลนักเรียนตามวรรคหนึ่ง พนจากตําแหนงตามวาระ แตยังมิไดแตงตั้งกรรมการอภิบาลนักเรียนขึ้นใหม ให
กรรมการอภิ บาลนัก เรียนซึ่ งพนจากตํา แหนงปฏิ บัติหนาที่ไปพลางกอนจนกวาจะไดรับ แตงตั้งกรรมการอภิ บาล
นักเรียนขึ้นใหม
ขอ 9 นอกจากการพนสภาพของกรรมการอภิบาลนักเรียนตาม ขอ 7 แลว กรรมการอภิ บาลนั กเรียน
พนจากตําแหนงเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
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(3) ผู อํ า นวยการใหออกเนื่ อ งจากความประพฤติ เ สื่ อมเสี ย ขาดคุ ณ สมบั ติก ารเปนกรรมการนั ก เรี ย น
ประเภทนั้น
ในกรณี ที่ตํา แหนงกรรมการอภิ บาลนั ก เรี ยนวางลงและยั งมิ ไดดํ า เนิน การใหไดมาซึ่ ง กรรมการอภิ บาล
นักเรียนแทนตําแหนงที่วาง ใหคณะกรรมการอภิบาลนักเรียน ประกอบดวยกรรมการอภิบาลนักเรียนเทาที่เหลืออยู
ขอ 10 กรณีที่กรรมการอภิบาลนักเรียนพนจากตําแหนงกอนครบวาระ ใหดําเนินการแตงตั้งกรรมการ
อภิบาลนักเรียนขึ้นใหมโดยเร็ว เวนแตวาระการดํารงตําแหนงเหลืออยูไมถึง 90 วัน จะไมดําเนินการแตงตั้งใหมก็ได
และใหผูซึ่งไดรับตําแหนงใหม อยูในตําแหนงเทาวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน
ขอ 11 ใหนํากฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบังคับกับการประชุม และการวินิจฉัยชี้
ขาดของคณะกรรมการอภิบาลนักเรียน
ขอ 12 ใหคณะกรรมการอภิบาลนักเรียนมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(1) เสนอนโยบายเกี่ยวกับการอภิบาลนักเรียน ตอผูอํานวยการ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
(2) เสนอ ขอแกไข เพิ่มเติม ระเบียบนี้ ตอผูอํานวยการเพื่อจัดสงใหคณะกรรมการบริหารพิจารณา
(3) กํากับดูแลอภิบาลนักเรียน ใหปฏิบัติตามระเบียบนี้
(4) กําหนดมาตรฐานการลงโทษนักเรียน และแผนพัฒนาอภิบาลนักเรียน ตามระเบียบนี้ ใหสอดคลองกับ
การลงโทษนักเรียน ตามพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วา
ดวยการลงโทษนักเรียนนักศึกษา พ.ศ. 2548
(5) รับเรื่องราวรองทุกข ของครู ผูปกครอง และนักเรียน เพื่อดําเนินการสงใหแกคณะกรรมการบริหาร
เพื่อพิจารณา ตามความใน มาตรา 31 (9) พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 และตราสาร
จัดตั้งโรงเรียน ขอ 21.9
(6) ดําเนินการอื่น ตามคําสั่งของผูอํานวยการ
หมวดที่ 2
การแตงกาย
ขอ 13 เครื่องแบบและการแตงกายของนักเรียนในแตละชวงชั้น ชุดลูกเสือ ชุดเนตรนารี ชุดนักศึกษาวิชา
ทหาร ทรงผมนักเรียน ใหเปนไปตามที่ไดรับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ กรมการรักษาดินแดนกําหนด แลวแต
กรณี สวนชุดพลศึกษา ชุดพื้นเมือง และเครื่องแตงกายอื่นๆ ใหเปนไปตามที่โ รงเรียนกําหนดโดยทําเปนประกาศ
ของโรงเรียน
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หมวดที่ 3
วันหยุด การปฏิบัติตนเมื่ออยูในโรงเรียน และการออกนอกบริเวณโรงเรียน
ขอ 14 วันหยุดประจําสัปดาห วันหยุดนักขัตฤกษ วันหยุดตามประเพณี หรือวันหยุดอื่น ใหเปนไปตาม
ประกาศของรัฐบาล หรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการกําหนดสําหรับโรงเรียนเอกชนโดยอนุโลม
ในกรณีที่มีเหตุผลหรือความจําเปน หรือเหตุสุดวิสัย ผูอํานวยการมีอํานาจประกาศกําหนดวันหยุดเพิ่มเติม
ไดตามที่เห็นสมควร
การปฏิบัติตนเมื่ออยูในโรงเรียน ในหองเรียน การปฏิบัติตนเมื่ออยูในอาคารเรียน การรักษาความสะอาด
ความเปนระเบียบในหองเรียน นอกหองเรียนและบริเวณโรงเรียน การรับประทานอาหาร การใชเครื่องมือสื่อสาร
และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ใหเปนไปตามที่โรงเรียนกําหนด โดยทําเปนประกาศของโรงเรียน
หมวดที่ 4
เวลาเรียน การขอลาพักการเรียน การไปเรียนโดยการแลกเปลี่ยน
ขอ 15 นักเรียนตองมีเวลาเรียนตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด การลา การขาดเรียน การออกนอก
หองเรียน/ออกนอกโรงเรียน ขณะที่มีการเรียนการสอน การขอลาพักการเรียน การไปเรียนตามขอตกลงรวมระหวาง
โรงเรียนกับกับสถาบันอื่น การรักษาสภาพการเปนนักเรียน ใหนักเรียนและ/หรือ ผูปกครองดําเนินการใหถูกตอง
เปนไปตามขอกําหนดของโรงเรียน โดยทําเปนประกาศของโรงเรียน
หมวดที่ 5
วินัย และการลงโทษ
ขอ 16 นักเรียนตองมีวินัยในตัวเอง และตอผูอื่น ตองสํานึกอยูเสมอวานักเรียนเปนนักเรียนของโรงเรียนมง
ฟอรตวิทยาลัย และจะตองรักษาวินัยโดยเครงครัดอยูเสมอ
ขอ 17 นักเรียนตองสุภาพ เรียบรอย และปฏิบัติตามนโยบาย ขนบธรรมเนียมประเพณีของโรงเรียน ตาม
คําสั่งของผูอํ านวยการ ครู บุคลากรทางการศึกษา ซึ่ง สั่งการในหนาที่โดยชอบดวยกฎหมาย ระเบี ยบ ขอบังคั บ
ประกาศ คําสั่ง ขอปฏิบัติ ของโรงเรียน ทั้งนี้ตองไมกระทบถึงความเปนอิสระทางวิชาการ
ขอ 18 นั ก เรี ย นตองปฏิ บั ติห นาที่ ที่ ไ ดรั บมอบหมายใหเกิ ดผลดี หรื อ เกิ ดความกาวหนาแกตั วเอง และ
โรงเรียน ระมัดระวังรักษาทรัพยสินและผลประโยชนของโรงเรียน มีความอุตสาหะ วิริยะ เต็มกําลังของตน มาเรียน
ตรงตามเวลาที่กําหนด ไมหนีโรงเรียน ตองรักษาความลับของโรงเรียน ไมใชชื่อ หรือสัญลักษณของโรงเรียน ตรา
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โรงเรียน เพื่อใหปรากฏตอสื่อใดๆ ในลักษณะ อันเปนการโฆษณา ประชาสัมพันธ การประกวด หรือเพื่อการใดๆ ใน
ลักษณะเดียวกัน เพื่อประโยชนในทางธุรกิจของตนเองหรือบุคคลอื่น เวนแตจะไดรับความยินยอมเปนหนังสือจาก
โรงเรียนจึงจะสามารถกระทําได
ขอ 19 นักเรียนตองรักษาความสามัคคี ชวยเหลือซึ่งกันและกัน และตองไมประพฤติตนใหเปนที่เสื่อมเสีย
ชื่อเสียงแกตนเอง หรือผูอื่น หรือโรงเรียน ไมเกี่ยวของกับสิ่งที่ผิดกฎหมาย ไมกระทําความผิดหรือมีสวนรวมในการ
กระทําผิดกฎหมายบานเมือง จารีตประเพณี ศีลธรรมอันดี ของปวงชนชาวไทย
ขอ 20 การลงโทษนักเรียน โรงเรียนมีจุดประสงคหลัก เพื่อเปนการอบรมสั่งสอน เพื่อใหนักเรียนหลาบจํา
ใหรู สํ า นึ ก ในการกระทํ า ความผิ ด และจะไมทํ า พฤติ ก รรมเชนนั้ นอี ก โดยมุ งหวั ง ใหนั ก เรี ยนมี ก ารปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมไปในทางที่ถูกตองดีงาม อยูรวมในสังคมกับผูอื่นไดในวันขางหนา โดยผูปกครองมีหนาที่สนับสนุน และ
รวมมือกับโรงเรียนในการลงโทษนักเรียนผูกระทําความผิด โทษที่จะลงแกนักเรียน คือ
(1) วากลาวตักเตือน
(2) ทําสัญญา
(3) ทําทัณฑบน
(4) ทํากิจกรรมเพื่อใหปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ขอ 21 ใหคณะกรรมการอภิบาลนักเรียน ตามความใน หมวด 1 เปนผูจัดทํา วิธีการลงโทษ การกําหนดโทษ
ระยะเวลาในการพิจารณา ฯลฯ ตามความในหมวดนี้ เสนอแกผูอํานวยการเพื่อพิจารณาเปนขอกําหนด และทําเปน
ประกาศของโรงเรียน
หมวดที่ 6
การรักษาสิทธิการเป9นนักเรียน และการพนจากสภาพนักเรียน
ขอ 22 นั บ แตวั น ที่ ผูปกครองไดทํ า การมอบตั ว นั ก เรี ย นเขาเรี ยน ชํ า ระคาธรรมเนี ย มการศึ ก ษา
คาธรรมเนียมอื่น และคาพัฒนาคุณภาพนักเรียน ครบถวนตามที่โรงเรียนกําหนดไว และเมื่อโรงเรียนรับมอบตัว
นักเรียนแลว นักเรียนจะมีสภาพการเปนนักเรียนของโรงเรียน ไปจนกวาจะจบชั้นสูงสุดของหลักสูตรแตละชวงชั้น
หรือพนสภาพการเปนนักเรียน
ขอ 23 นักเรียนจะพนสภาพการเปนนักเรียนเมื่อ
(1) ตาย
(2) ขาดเรียนเกินกวาเวลาที่กฎหมายกําหนด
(3) ไดรับอนุมัติใหลาออก
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(4) ตองโทษตามคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดใหจําคุก และจําคุก
หมวดที่ 7
การรองเรียน การอุทธรณ
ขอ 24 นักเรียน ผู ปกครอง ครู บุ คลากรทางการศึ กษา สามารถรองเรียน ตอคณะกรรมการบริ หาร
เกี่ยวกับการปฏิบัติของ ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติไมถูกตองตามระเบียบนี้ โดยทําเปนหนังสือ
แสดงโดยชัดเจนซึ่งสภาพแหงขอรองเรียน คําขอใหคณะกรรมการบริหารบังคับ รวมทั้งพยานหลักฐานที่อาศัยเปน
หลักแหงคํารองเรียน ลงลายมือชื่อผูรองเรียน พรอมสําเนาเอกสารแสดงความเปนตัวตนของผูรองเรียน ยื่นตอ
คณะกรรมการอภิบาลนักเรียน เพื่อดําเนินการตาม ขอ 12 (5) ระเบียบนี้ ตอไป
ขอ 25 นักเรียนที่ถูกลงโทษทางวินัย ตามความใน หมวด 5 สามารถอุทธรณ ตอคณะกรรมการบริหารได
ภายใน 30 วัน นับแตวันทราบคําสั่ง โดยทําเปนหนังสือชี้แจงรายละเอียด อาศัยอํานาจตามความในตราสารจัดตั้ง
โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย พุทธศักราช 2553 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) ขอ 21
คําวินิจฉัย หรือคําสั่ง ของคณะกรรมการบริหาร ใหถือเปนที่สิ้นสุด
ขอ 26 การอุทธรณคําสั่ง ไมเปนการทุเลาการลงโทษ ตามระเบียบนี้
บทเฉพาะกาล
ในระหวางที่ยังไมมีคณะกรรมการอภิบาลนักเรียน ตามความนัย หมวด 1 ของระเบียบนี้ ใหผูอํานวยการ
เปนผูดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้ จนกวาจะมีคณะกรรมการอภิบาลนักเรียน

ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พุทธศักราช 2561

(ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน)
ผูอํานวยการโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย
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