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ระเบียบโรงเรียนมงฟอร�ตวิทยาลัย 
ว�าด�วยการอภิบาลนักเรียน 

พุทธศักราช 2561 
............................................... 

 
โดยเป�นการสมควรให�ออกระเบียบโรงเรียนมงฟอร�ตวิทยาลัย ว�าด�วยการอภิบาลนักเรียน พุทธศักราช 2561 

ข้ึน เพื่อให�สอดคล�องกับ พระราชบัญญัติคุ�มครองเด็ก พุทธศักราช 2546 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว�าด�วยการ
ลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พุทธศักราช 2548 และความในข�อ 21.1 แห�งตราสารจัดต้ังโรงเรียนมงฟอร�ตวิทยาลัย 
พุทธศักราช 2553 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) ประกอบมติคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมงฟอร�ตวิทยาลัย 
ในการประชุมครั้งท่ี 4/2560 เม่ือวันที่ 19 เมษายน พุทธศักราช 2561 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมงฟอร�ตวิทยาลัย จึงออกระเบียบข้ึนไว� ดังต�อไปน้ี 
 

ข�อ 1 ระเบียบน้ีช่ือว�า “ระเบียบโรงเรียนมงฟอร�ตวิทยาลัย ว�าด�วยการอภิบาลนักเรียน พุทธศักราช 
2561” 

 
ข�อ 2 ระเบียบน้ีให�มีผลบังคับใช� นับถัดจากวันประกาศเป�นต�นไป 
 
ข�อ 3 ให�ยกเลิกระเบียบและแนวทางปฏิบัติในคู�มือนักเรียนโรงเรียนมงฟอร�ตวิทยาลัยทุกฉบับท่ีมีอยู�ก�อน

ระเบียบน้ี ข�อความใน ระเบียบ  ข�อบังคับ คําส่ัง หรือเอกสารอ่ืนใด ที่มีข�อความขัดแย�งกับระเบียบน้ี   ให�ใช�ข�อความ
ในระเบียบน้ี  

 
ข�อ 4 ในระเบียบน้ี 
       “โรงเรียน”  หมายความว�า “โรงเรียนมงฟอร�ตวิทยาลัย” 
       “ผู�อํานวยการ” หมายความว�า “ผู�อํานวยการโรงเรียนมงฟอร�ตวิทยาลัย” 
       “ครู” หมายความว�า “ครูโรงเรียนมงฟอร�ตวิทยาลัย”  

 “บุคลากรทางการศึกษา”  หมายความว�า  “บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนมงฟอร�ตวิทยาลัย”  
  “นักเรียน”  หมายความว�า  “นักเรียนโรงเรียนมงฟอร�ตวิทยาลัย” 
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  “ผู�ปกครอง”  หมายความว�า “บิดามารดา ผู�ใช�อํานาจปกครอง ตามประมวลกฎหมายแพ�งและ
พานิช รวมทั้งบุคคลซึ่งรับนักเรียนไว�ในความปกครอง แทนบิดามารดา ” 
 “คณะกรรมการบริหาร” หมายความว�า “คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมงฟอร�ตวิทยาลัย” 
 

ข�อ 5  ในระเบียบน้ีให�ใช�บังคับแก� ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน  
 
ข�อ 6  ให�ผู�อํานวยการเป�นผู�รักษาการตามระเบียบน้ี และให�มีอํานาจ แต�งต้ังบุคคล คณะบุคคลออก

ประกาศ คําส่ัง ข�อกําหนด แนวทางปฏิบัติ รวมท้ังการตีความปIญหาท่ีเกิดข้ึน เพื่อให�การปฏิบัติตามระเบียบน้ีเป�นไป
ด�วยความเรียบร�อย 

 
หมวดที่  1 

คณะกรรมการอภิบาลนักเรียน 

 
          ข�อ 7   ให�มีคณะกรรมการอภิบาลนักเรียน ประกอบไปด�วย  

(1) หัวหน�าฝKายกิจการนักเรียน เป�นประธานกรรมการ 
(2) ผู�ช�วยฝKายกิจการนักเรียน หัวหน�าระดับช้ัน หัวหน�างานกีฬา หัวหน�างานลูกเสือ-เนตรนารีและ

นักศึกษาวิชาทหาร หัวหน�างานแนะแนว และหัวหน�างานอภิบาล เป�นกรรมการ 
(3) นักกฎหมาย เจ�าหน�าที่ตํารวจ ผู�แทนผู�ปกครอง ผู�แทนครู และผู�แทนบุคลากรทางการศึกษา 
(4) งานธุรการและสารสนเทศฝKายกิจการนักเรียน เป�นกรรมการและเลขานุการ 

หลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต�งต้ังเป�นกรรมการอภิบาลนักเรียนตาม (3) ให�เป�นไปตามท่ีผู�อํานวยการ
เป�นผู�กําหนด 

 
ข�อ 8  ให�คณะกรรมการอภิบาลนักเรียน ตาม ข�อ 7 มีวาระอยู�ในตําแหน�งคราวละ 1 ปP ในกรณีที่กรรมการ

อภิบาลนักเรียนตามวรรคหน่ึง พ�นจากตําแหน�งตามวาระ แต�ยังมิได�แต�งต้ังกรรมการอภิบาลนักเรียนข้ึนใหม� ให�
กรรมการอภิบาลนักเรียนซ่ึงพ�นจากตําแหน�งปฏิบัติหน�าท่ีไปพลางก�อนจนกว�าจะได�รับแต�งต้ังกรรมการอภิบาล
นักเรียนข้ึนใหม� 

 
ข�อ 9 นอกจากการพ�นสภาพของกรรมการอภิบาลนักเรียนตาม ข�อ 7 แล�ว กรรมการอภิบาลนักเรียน           

พ�นจากตําแหน�งเม่ือ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
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(3) ผู�อํานวยการให�ออกเน่ืองจากความประพฤติเส่ือมเสีย ขาดคุณสมบัติการเป�นกรรมการนักเรียน
ประเภทน้ัน 

ในกรณีท่ีตําแหน�งกรรมการอภิบาลนักเรียนว�างลงและยังมิได�ดําเนินการให�ได�มาซึ่งกรรมการอภิบาล
นักเรียนแทนตําแหน�งที่ว�าง ให�คณะกรรมการอภิบาลนักเรียน ประกอบด�วยกรรมการอภิบาลนักเรียนเท�าที่เหลืออยู�  

  
           ข�อ 10 กรณีที่กรรมการอภิบาลนักเรียนพ�นจากตําแหน�งก�อนครบวาระ ให�ดําเนินการแต�งต้ังกรรมการ
อภิบาลนักเรียนข้ึนใหม�โดยเร็ว เว�นแต�วาระการดํารงตําแหน�งเหลืออยู�ไม�ถึง 90 วัน จะไม�ดําเนินการแต�งต้ังใหม�ก็ได� 
และให�ผู�ซึ่งได�รับตําแหน�งใหม� อยู�ในตําแหน�งเท�าวาระท่ีเหลืออยู�ของผู�ซึ่งตนแทน        
        
 ข�อ 11 ให�นํากฎหมายว�าด�วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช�บังคับกับการประชุม และการวินิจฉัยช้ี
ขาดของคณะกรรมการอภิบาลนักเรียน  
 
 ข�อ 12 ให�คณะกรรมการอภิบาลนักเรียนมีอํานาจหน�าท่ี ดังต�อไปน้ี  

(1) เสนอนโยบายเก่ียวกับการอภิบาลนักเรียน ต�อผู�อํานวยการ เพื่อพิจารณาให�ความเห็นชอบ 
(2) เสนอ ขอแก�ไข เพิ่มเติม ระเบียบน้ี ต�อผู�อํานวยการเพื่อจัดส�งให�คณะกรรมการบริหารพิจารณา 
(3) กํากับดูแลอภิบาลนักเรียน ให�ปฏิบัติตามระเบียบน้ี 
(4) กําหนดมาตรฐานการลงโทษนักเรียน และแผนพัฒนาอภิบาลนักเรียน ตามระเบียบน้ี ให�สอดคล�องกับ

การลงโทษนักเรียน ตามพระราชบัญญัติคุ�มครองเด็ก พ.ศ. 2546 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว�า
ด�วยการลงโทษนักเรียนนักศึกษา พ.ศ. 2548 

(5) รับเร่ืองราวร�องทุกข� ของครู ผู�ปกครอง และนักเรียน เพื่อดําเนินการส�งให�แก�คณะกรรมการบริหาร 
เพื่อพิจารณา ตามความใน มาตรา 31 (9) พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 และตราสาร
จัดต้ังโรงเรียน ข�อ 21.9 

(6) ดําเนินการอ่ืน ตามคําส่ังของผู�อํานวยการ        
 

หมวดที่  2 
การแต�งกาย 

 

ข�อ 13 เครื่องแบบและการแต�งกายของนักเรียนในแต�ละช�วงช้ัน ชุดลูกเสือ ชุดเนตรนารี ชุดนักศึกษาวิชา
ทหาร ทรงผมนักเรียน ให�เป�นไปตามท่ีได�รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ กรมการรักษาดินแดนกําหนด แล�วแต�
กรณี ส�วนชุดพลศึกษา ชุดพื้นเมือง และเครื่องแต�งกายอ่ืนๆ ให�เป�นไปตามท่ีโรงเรียนกําหนดโดยทําเป�นประกาศ 
ของโรงเรียน     
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หมวดที่  3 
วันหยุด การปฏิบัติตนเม่ืออยู�ในโรงเรียน และการออกนอกบริเวณโรงเรียน 

 
ข�อ 14  วันหยุดประจําสัปดาห� วันหยุดนักขัตฤกษ� วันหยุดตามประเพณี หรือวันหยุดอ่ืน ให�เป�นไปตาม

ประกาศของรัฐบาล หรือรัฐมนตรีว�าการกระทรวงศึกษาธิการกําหนดสําหรับโรงเรียนเอกชนโดยอนุโลม  
ในกรณีที่มีเหตุผลหรือความจําเป�น หรือเหตุสุดวิสัย ผู�อํานวยการมีอํานาจประกาศกําหนดวันหยุดเพิ่มเติม

ได�ตามท่ีเห็นสมควร 
การปฏิบัติตนเม่ืออยู�ในโรงเรียน ในห�องเรียน การปฏิบัติตนเม่ืออยู�ในอาคารเรียน การรักษาความสะอาด 

ความเป�นระเบียบในห�องเรียน นอกห�องเรียนและบริเวณโรงเรียน การรับประทานอาหาร การใช�เครื่องมือส่ือสาร
และอุปกรณ�อิเล็กทรอนิกส� ให�เป�นไปตามท่ีโรงเรียนกําหนด โดยทําเป�นประกาศของโรงเรียน   

 
หมวดที่  4 

เวลาเรียน การขอลาพักการเรียน การไปเรียนโดยการแลกเปล่ียน 
 

ข�อ 15  นักเรียนต�องมีเวลาเรียนตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด การลา การขาดเรียน การออกนอก
ห�องเรียน/ออกนอกโรงเรียน ขณะที่มีการเรียนการสอน การขอลาพักการเรียน การไปเรียนตามข�อตกลงร�วมระหว�าง
โรงเรียนกับกับสถาบันอ่ืน การรักษาสภาพการเป�นนักเรียน  ให�นักเรียนและ/หรือ ผู�ปกครองดําเนินการให�ถูกต�อง
เป�นไปตามข�อกําหนดของโรงเรียน โดยทําเป�นประกาศของโรงเรียน  

 
หมวดที่  5 

วินัย และการลงโทษ 

 
 ข�อ 16 นักเรียนต�องมีวินัยในตัวเอง และต�อผู�อ่ืน ต�องสํานึกอยู�เสมอว�านักเรียนเป�นนักเรียนของโรงเรียนมง
ฟอร�ตวิทยาลัย และจะต�องรักษาวินัยโดยเคร�งครัดอยู�เสมอ 
 
 ข�อ 17 นักเรียนต�องสุภาพ เรียบร�อย และปฏิบัติตามนโยบาย ขนบธรรมเนียมประเพณีของโรงเรียน ตาม
คําส่ังของผู�อํานวยการ ครู บุคลากรทางการศึกษา ซึ่งส่ังการในหน�าท่ีโดยชอบด�วยกฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับ 
ประกาศ คําส่ัง ข�อปฏิบัติ ของโรงเรียน ทั้งน้ีต�องไม�กระทบถึงความเป�นอิสระทางวิชาการ 
 
 ข�อ 18 นักเรียนต�องปฏิบัติหน�าที่ที่ได�รับมอบหมายให�เกิดผลดีหรือเกิดความก�าวหน�าแก�ตัวเอง และ
โรงเรียน ระมัดระวังรักษาทรัพย�สินและผลประโยชน�ของโรงเรียน มีความอุตสาหะ วิริยะ เต็มกําลังของตน มาเรียน
ตรงตามเวลาท่ีกําหนด ไม�หนีโรงเรียน ต�องรักษาความลับของโรงเรียน ไม�ใช�ช่ือ หรือสัญลักษณ�ของโรงเรียน ตรา



5 

 

โรงเรียน เพื่อให�ปรากฏต�อส่ือใดๆ ในลักษณะ อันเป�นการโฆษณา ประชาสัมพันธ� การประกวด หรือเพื่อการใดๆ ใน
ลักษณะเดียวกัน เพื่อประโยชน�ในทางธุรกิจของตนเองหรือบุคคลอ่ืน เว�นแต�จะได�รับความยินยอมเป�นหนังสือจาก
โรงเรียนจึงจะสามารถกระทําได� 
 
 ข�อ 19 นักเรียนต�องรักษาความสามัคคี ช�วยเหลือซ่ึงกันและกัน และต�องไม�ประพฤติตนให�เป�นท่ีเส่ือมเสีย
ช่ือเสียงแก�ตนเอง หรือผู�อ่ืน หรือโรงเรียน ไม�เก่ียวข�องกับส่ิงท่ีผิดกฎหมาย ไม�กระทําความผิดหรือมีส�วนร�วมในการ
กระทําผิดกฎหมายบ�านเมือง จารีตประเพณี ศีลธรรมอันดี ของปวงชนชาวไทย 
 
           ข�อ 20 การลงโทษนักเรียน โรงเรียนมีจุดประสงค�หลัก เพื่อเป�นการอบรมส่ังสอน เพื่อให�นักเรียนหลาบจํา 
ให�รู� สํานึกในการกระทําความผิด และจะไม�ทําพฤติกรรมเช�นน้ันอีก โดยมุ�งหวังให�นักเรียนมีการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมไปในทางท่ีถูกต�องดีงาม อยู�ร�วมในสังคมกับผู�อ่ืนได�ในวันข�างหน�า โดยผู�ปกครองมีหน�าที่สนับสนุน และ
ร�วมมือกับโรงเรียนในการลงโทษนักเรียนผู�กระทําความผิด  โทษท่ีจะลงแก�นักเรียน คือ 

(1) ว�ากล�าวตักเตือน 
(2) ทําสัญญา 
(3) ทําทัณฑ�บน 
(4) ทํากิจกรรมเพื่อให�ปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

ข�อ 21 ให�คณะกรรมการอภิบาลนักเรียน ตามความใน หมวด 1 เป�นผู�จัดทํา วิธีการลงโทษ การกําหนดโทษ 
ระยะเวลาในการพิจารณา ฯลฯ ตามความในหมวดน้ี เสนอแก�ผู�อํานวยการเพื่อพิจารณาเป�นข�อกําหนด และทําเป�น
ประกาศของโรงเรียน 

หมวดที่ 6 
การรักษาสิทธิการเป9นนักเรียน และการพ�นจากสภาพนักเรียน 

 
          ข�อ 22  นับแต�วันที่ผู�ปกครองได�ทําการมอบตัวนักเรียนเข�าเรียน ชําระค�าธรรมเนียมการศึกษา  
ค�าธรรมเนียมอ่ืน และค�าพัฒนาคุณภาพนักเรียน ครบถ�วนตามท่ีโรงเรียนกําหนดไว� และเม่ือโรงเรียนรับมอบตัว
นักเรียนแล�ว นักเรียนจะมีสภาพการเป�นนักเรียนของโรงเรียน ไปจนกว�าจะจบช้ันสูงสุดของหลักสูตรแต�ละช�วงช้ัน 
หรือพ�นสภาพการเป�นนักเรียน 
 
          ข�อ 23 นักเรียนจะพ�นสภาพการเป�นนักเรียนเม่ือ  

(1) ตาย 
(2) ขาดเรียนเกินกว�าเวลาที่กฎหมายกําหนด   
(3) ได�รับอนุมัติให�ลาออก   
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(4) ต�องโทษตามคําพิพากษาของศาลถึงท่ีสุดให�จําคุก และจําคุก 
 

หมวดที่ 7 

การร�องเรียน การอุทธรณ�  
 

 ข�อ 24 นักเรียน  ผู�ปกครอง ครู บุคลากรทางการศึกษา  สามารถร�องเรียน ต�อคณะกรรมการบริหาร 
เก่ียวกับการปฏิบัติของ ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติไม�ถูกต�องตามระเบียบน้ี โดยทําเป�นหนังสือ 
แสดงโดยชัดเจนซ่ึงสภาพแห�งข�อร�องเรียน คําขอให�คณะกรรมการบริหารบังคับ รวมท้ังพยานหลักฐานที่อาศัยเป�น
หลักแห�งคําร�องเรียน  ลงลายมือช่ือผู�ร�องเรียน พร�อมสําเนาเอกสารแสดงความเป�นตัวตนของผู�ร�องเรียน ย่ืนต�อ
คณะกรรมการอภิบาลนักเรียน เพื่อดําเนินการตาม ข�อ 12 (5) ระเบียบน้ี ต�อไป 
 
 ข�อ 25 นักเรียนที่ถูกลงโทษทางวินัย ตามความใน หมวด 5 สามารถอุทธรณ� ต�อคณะกรรมการบริหารได�
ภายใน 30 วัน นับแต�วันทราบคําส่ัง โดยทําเป�นหนังสือช้ีแจงรายละเอียด อาศัยอํานาจตามความในตราสารจัดต้ัง
โรงเรียนมงฟอร�ตวิทยาลัย พุทธศักราช 2553 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) ข�อ 21 

คําวินิจฉัย หรือคําส่ัง ของคณะกรรมการบริหาร ให�ถือเป�นที่ส้ินสุด 
 
 ข�อ 26 การอุทธรณ�คําส่ัง ไม�เป�นการทุเลาการลงโทษ ตามระเบียบน้ี  

 
บทเฉพาะกาล 

 
         ในระหว�างที่ยังไม�มีคณะกรรมการอภิบาลนักเรียน ตามความนัย หมวด 1 ของระเบียบน้ี ให�ผู�อํานวยการ 
เป�นผู�ดําเนินการให�เป�นไปตามระเบียบน้ี จนกว�าจะมีคณะกรรมการอภิบาลนักเรียน  
 
 

 ประกาศ ณ วันท่ี  30  พฤษภาคม  พุทธศักราช 2561 
 

 

 

(ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน�) 
      ผู�อํานวยการโรงเรียนมงฟอร�ตวิทยาลัย 

 


